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V průběhu roku 1943 a 1944 létala nad tehdejším protektorátním 

územím spojenecká letadla. Vzlétávala z několika italských základen, 
přelétávala nad protektorátem a mířila na okupovaná německá území 
v Polsku. Tam bombardovala továrny na výrobu zbraní a chemické 
výrobny, zejména výrobny syntetických paliv. Zdaleka slyšitelný 
hukot stovek letadel byl vnímán jako předzvěst konce války. 
Napovídal, že Spojenci mají navrch a o jejich převaze už nemůže být 
pochyb. Lidé nedali na zvuk sirén, často se neschovávali do úkrytů a 
s obdivem i skrytým nadšením pozorovali mohutné letecké svazy se 
stovkami bombardérů a stíhaček.   

Brno bylo spojeneckých náletů v podstatě až do poloviny 
roku 1944 ušetřeno. Obyvatelstvo po roce 1943, kdy byla zavedena 
první větší opatření, nabylo dojmu, že se jich letecké operace tak 
nějak netýkají. 

Tyto iluze však vzaly za své v pátek 25. srpna 1944. Ten den se 
nad Protektorátem objevilo na 312 bombardérů doprovázených 
79 stíhačkami, jež si snadno poradily se školní letkou SG 152 z 
Prostějova. Prostějovské letiště a Kuřimskou zbrojovku si vzaly na 
starost B-24 z 304th Bombardment Wing, kdežto 159 „Létajících 
pevností“ B-17 zamířilo k Brnu. Ty provedly nálet na továrnu na 
letecké motory v Líšni (Flugmotorwerke Glöckner-Ostmark GmbH, 
zhruba v prostoru dnešního Zetoru), na Zbrojovku  
a na letiště ve Slatině i v Černovicích. Bohužel, značná část  
pum  zasáhla  i  obytnou  část   Líšně,  Židenic,  Juliánova  a  Slatiny.  

Počet civilních obětí se vyšplhal na číslo 200, přičemž 38 jmen je 
uvedeno na pomníkuu vchodu na židenický hřbitov.  

Prožitá hrůza se však nedala srovnat s tím, co mělo ještě přijít. 
20. listopadu 1944 se ze základen v Itálii postupně zvedlo 
476 bombardérů 15th AF, jež měly za cíl chemičku Blechhammer 
Süd ve Slezsku, kde se vyráběl syntetický benzín. Počasí však stálo 
proti americkým letcům, a tak se velitel rozhodl neriskovat a změnil 
cíl náletu dvou ze tří svazů. 192 strojů bombardovalo buď původní 
cíl, nebo Přerov a Brno, přičemž z 284 zbývajících se oddělilo 
několik skupin letounů a vydalo se bombardovat nádraží v Hodoníně 
a Břeclavi a gumárny ve Zlíně.  

Na Brno tak ve třech vlnách (v 11.42, 11.48 a 12.05) dopadl 
zničující koberec pum (jejich celkový počet se odhaduje na cca 
1600 a hmotnost na 310,5 tun), jež se rozprostřel prakticky nad 
celým centrem a některými předměstími (opět se jednalo o Židenice, 
dále pak Horní Heršpice či Komárov) a vyžádal si zhruba 400 obětí 
na životech, mezi nimi i kompletní osazenstvo Nejvyššího soudu. Na 
200 domů bylo zcela zničeno, dalších několik stovek si odneslo 
různě rozsáhlá zranění a beze střechy nad hlavou zůstalo na 
6000 Brňanů. Za tento „náhradní nálet“ a bombardování 
naslepo přes vrstvu mlhy se po válce Američané městu omluvili. 

Na vyobrazení je zpracováno schéma, které mělo obyvatelstvo 
varovat na vzdálenost bombardérů od Brna. v rozhlasových 
přijímačích se ozvalo Achtung, achtung, die Luftlagemeldung. 

Zdroj: internet
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 Informace z radnice  Informace z radnice  Informace z radnice  

          Ze zasedání rady a zastupitelstva města            
Výběr z usnesení RM 17. února 2012 
RM rozhodla: 

 ukončení nájmu nebytového prostoru Havlíčkova 
č. 393 s firmou SYSA, s.r.o. 

 vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru 
Havlíčkova č. 393 

 nepovolit umístění stánku točené zmrzliny na 
náměstí Míru a ostatních hlavních ulic města 
s ohledem na velikost stánku a nutnosti napojení 
na inženýrské sítě (voda, kanalizace, el. energie) 

RM schvaluje: 
 veřejnoprávní smlouvu s obcí Žatčany, na úseku 

výkonu přenesené působnosti na úseku 
správních činností v rozhodování ve správním 
řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, 
která je přílohou tohoto usnesení 

 navrženou restrukturalizaci Pečovatelské služby-
zrušení jedné pozice pracovníka v sociálních 
službách s úvazkem 1,0 a přijetí sociálního 
pracovníka na úvazek 1,0 

 jako pořadatele Židlochovických hodů 2012 TJ 
Sokol Židlochovice, Tyršova 161 

 úpravu a doplnění projektové dokumentace 
„Komunikační úpravy s parkovištěm na sídlišti 
Družba“ dle předložené nabídky projektanta Ing. 
Jiřího Šereka. 

RM vydává: 
 nařízení města Židlochovice č. 1/2012, kterým se 

vydává Tržní řád města Židlochovice, a to 
s účinností ode dne 1. 4. 2012 

RM bere na vědomí:
 zprávu o zápise dětí do 1. třídy ZŠ Židlochovice, 

šk. rok 2012/2013 
RM ukládá: 

 uzavřít příkazní smlouvu mezi městem 
Židlochovice a TJ Sokol Židlochovice o 
vzájemných právech a povinnostech při přípravě 
a vlastní organizaci "Židlochovických hodů 2012" 

 
Výběr z usnesení ZM 22 února 2012 
ZM rozhodlo: 

 prodat bytovou jednotku č. 234/2 v domě č. p. 
234, ul. Zámecká v Židlochovicích, postaveném 
na pozemku p. č. 650/1, zapsanou na LV č. 
2692 v KN pro obec a k. ú. Židlochovice, 
spoluvlastnický podíl na společných částech 
domu ve výši 8170/32680, spoluvlastnický podíl 
na pozemku p. č. 650/1 ve výši 8170/32680, 
zapsané na LV č. 2691 v KN pro obec a k. ú. 
Židlochovice za cenu 1 160 000 Kč, přičemž 
kupní cena bude uhrazena v plné výši do dvou 
měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy; toto 
rozhodnutí je platné do 31 5. 2012  

Výběr z usnesení RM 2. března 2012 
RM rozhodla:  

 pořadí nabídek na realizaci akce „Založení části 
biokoridoru – NRBK 10 (RK 1510/087) Výhon –
Hájky-Ketličky, III. etapa“ a ukládá uzavřít 
smlouvu o dílo s firmou Kaisler s.r.o., Měřičkova 
1447/48, 621 00 Brno, která nabídla nejnižší

cenu a umístila se na prvním místě
 v návrhu územního plánu: - změnit plochu Z 7 

(plocha za kulturním klubem) z ploch pro bydlení 
Br na plochy smíšené obytné So s podmínkou, 
že zde bude možné pouze podmíněně přípustné 
umístit doprovodné nevelké  výrobní zařízení  do 
100 m2; – rozšířit plochu Z 37 o propojení do ul. 
Legionářská přes č. p. 94; -výstavbu v ploše Z 
28 podmínit územní studií; – výstavbu v ploše Z 
29 podmínit zpracováním regulačního plánu   

 v roce 2012 provést opravy bytových domů dle 
předloženého návrhu 

 u bytů, ve kterých byly provedené opravy 
nájemci na vlastní náklady (dle podkladové 
zprávy) a došlo tak k zhodnocení bytu, uplatnit 
slevu ve výši 15 Kč/m2  po takovou dobu, než 
bude uhrazeno 50% uznané částky opravy 

RM schvaluje: 
 vytvoření dvou nových pracovních míst – dělník 

nádvorní čety na odboru investic a místního 
hospodářství od 1. 4. 2012  

RM bere na vědomí: 
 dopis Obce Vojkovice k problematice areálu 

koupaliště v k.ú. Vojkovice 
 petici proti stavbě vícepodlažních bytových domů 

na Palackého ulici v Židlochovicích 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nová okna i fasádu získá ještě letos památkově chráněná budova naší radnice. Oprav, které budou prováděny z dotace ministerstva kultury, by se budova 
měla dočkat v létě letošního roku.   
 
Skládka bioodpadu 
     Oznamujeme občanům, že mají v letošním roce opět možnost ukládat biologicky rozložitelný odpad (větve, trávu, listí) ze svých zahrad na skládku 
bioodpadu za fotbalovým stadionem v Židlochovicích. Skládka bude otevřena od 23. března až do odvolání a to vždy v pátek od 14 do 18 hodin a 
v sobotu od 8 do 13 hodin. Mimo tento termín je přísně zakázáno vjíždět do prostoru skládky. Příjezd na skládku je po cyklostezce podél řeky Svratky.  

                                            Ing. Martin Dratva 

Čištění místních komunikací   
     Ve dnech 4. a 5. dubna od 7:30 do 15:00 h. bude probíhat v našem městě strojní čištění vozovek místních komunikací. Žádáme proto, abyste 
v tento den neparkovali své automobily na vozovkách a parkovištích a to v ulicích, kde budou nainstalovány dopravní značky s informací o datu 
čištění. Upozorňujeme majitele automobilů, že v případě nerespektování přenosného dopravního značení bude jejich automobil odtažen. Místo odtahu: 
Brno, Jihlavská ulice, centrální parkoviště odtahů naproti nemocnici, tel.: 547 357 384 nebo 158, cena odtahu je 1.920 Kč. Děkujeme Vám za 
pochopení. 
     Termíny čištění jednotlivých ulic: 4. dubna 2012 – sídl. Družba, nám. Míru, Legionářská, Lidická, Brněnská, Dvořákova, Bezručova, Jiráskova, 
Alšova, Janáčkova, kpt. Rubena, Žižkova, Nádražní; 5. dubna 2012 – ulice Masarykova, Komenského, Meruňková, Coufalíkovo náměstí, 
Malinovského, Palackého, Nerudova, Smetanova, Strejcův Sbor, Zámecká, Robertova, Dezortova, Joštova, Cukrovarská.                   Ing. Martin Dratva 

připravujeme do dalších čísel: 
Zajímavosti o starém kostele  osudy hustopečského kostela  
jak to bylo s maryšou  kvetoucí jerlíny  zimní anomálie  

kdy vznikla koruna  sejdeme se na bednárně  židlochovické 
výčepy a pivovary  kdo byl maurice strakosch   
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Tradiční výstava vín 
ZO ČZS Židlochovice uspořádala 17. 3. 2012 již po 54. tradiční výstavu vín místních a 

regionálních vinařů. Výstava byla pořádána v jubilejním roce 55. výročí vzniku ČZS a naší ZO 
v Židlochovicích, pod záštitou starosty města Židlochovice pana Vlastimila Helmy, za podpory 
Vinařského fondu, Města Židlochovice, ČZS a sponzorů. Výstava byla doplněna prezentací 
profesionálních vinařů z Moravy a Rakouska, kteří nabízeli k ochutnání svoje produkty na 23 
stáncích. Vystaveno bylo celkem 633 vzorků, a to 387 bílého a 246 červeného a růžového vína. 

Hodnocení vystavovaných vín se konalo dne 10. 3. 2012 dvacetibodovou soustavou 54 
degustátory pod dohledem odborné komise ve složení: Ing. I. Flajšingerová, Ing. R. Loskot a Ing. 
L. Klein. 

Výstavu navštívili hosté z partnerské rakouské obce Grosskrut včele s panem starostou 
Franzem Schwengem.  

Od 14,00 hodin vyhrávala cimbálová muzika „Ponava“ s primášem Ivo Farkašem. 
Šampiony výstavy se stala vína: Bílé mladé – MM (19,2 bodů) Vinařství Kapličky –

Zaječí; Bílé starší – TČ (19,2 bodů) Vinařství Mutěnice; 
Červené mladé – ZW (19,2 bodů) Sedláček Radek – Kurdějov; Červené starší – CS (19,00 
bodů) Wolfschütz Vl. – Židlochovice. Nejlepší kolekce vystavovaných vín místního vinaře –
Doležal František – Židlochovice 

Občerstvení připravil pan Miroslav Klvaň se svým kolektivem. V 11,00 hodin se konala řízená 
degustace vín firmy pana Karla Válka z Nosislavi. Výstava byla návštěvníky hodnocena velmi 
kladně. 

Výbor ZO ČZS děkuje všem, kteří se na této akci nějakým způsobem podíleli, Městu 
Židlochovice za dobrou spolupráci, VF, ČZS a všem sponzorům za finanční pomoc. Všem 
vinařům za poskytnuté vzorky vín a profesionálním vinařům za jejich účast. 

Jan Šotnar, předseda ZO ČZS

Před 150 lety byl v Praze založen Sokol       
16. února 1862 se sešlo v Praze v Malýpetrově tělocvičném ústavu pětasedmdesát českých 

vlastenců a založilo Tělocvičnou jednotu pražskou.  Málokdo z nich tušil, že se právě zrodil spolek, 
který bude mít v době největší slávy přes milion členů a jehož ideály a aktivity budou klíčové pro 
formování novodobého českého národa.   

Do čela spolku byli zvoleni dva muži – Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš, kteří ve cvičeních viděli 
něco mnohem důležitějšího než jen ušlechtilou zábavu.  

Životopisy Fügnera a Tyrše mohou sloužit jako doklad toho, že národní identita může být otázkou 
volby. Kdyby tomu bylo naopak, pak by každé pojednání o Sokolu muselo začít paradoxním 
konstatováním, že nejvlivnější český spolek vymysleli a založili dva Němci.  

První z nich se narodil roku 1822 v Praze jako Heinrich Fügner v rodině německy hovořícího 
obchodníka s textilem. Mladý Heinrich studoval na německých školách a intenzivně se připravoval na 
převzetí otcova podniku. Uskutečnil několik studijních cest po Evropě a velmi dobře se učil cizí jazyky.  

Druhý z nich se narodil roku 1832 v Děčíně jako Friedrich Emanuel Tiersch v rodině lékaře. Oba 
rodiče mu brzy zemřeli a tak byl vychováván u příbuzných v Praze, kteří stejně jako rodiče mluvili 
německy.  Neduživý a labilní chlapec navštěvuje na radu lékaře tělocvičný ústav a na vlastním těle tak 
poznává blahodárnost pravidelného tělocviku.   

O tom, co Fügnera a Tiersche přivedlo do české vlastenecké společnosti a k přijetí české národní 
identity manifestované počeštěním jmen, existuje jen málo spolehlivých informací. Znalci soudí, že to 
byl revoluční rok 1848, kdy si oba uvědomili, že Češi jsou kráceni ve svých právech. Tiersch byl v roce 
1848 členem studentské legie a během pouličních bojů mu prý kulka prolétla čepicí. Pravděpodobnější 
je, že na Malostranském gymnáziu se setkal s českou historií a v roce 1850 požádal, aby mohl 
maturovat i z češtiny. Se svým jménem z počátku experimentoval – z počátku prý se podepisoval jako 
Jindřich, teprve později Miroslav. 

Bez zajímavosti nejí jistě ani to, že si Tyrš vzal Fügnerovu dceru Renatu.  
Když jsme se zmínili o revolučním roku 1848, pak je nutno také zdůraznit, že v létě r. 1859 se 

zhroutil absolutistický režim představovaný ministrem vnitra Alexandrem Bachem. Nebylo to samo od 
sebe – Rakousko bylo poraženo francouzsko-sardinskými vojsky u Solferina. A tak byl císař nucen 
vyhlásit ústavu. Právě touto událostí začala v devatenáctém století doba nebývalého politického a 
společenského rozmachu v českých zemích.  Z mnoha spolků, které v té době vznikly, byl však Sokol 
jediný, který měl ambici sjednotit celý národ podle hesla „Co Čech, to Sokol“. 

Pro zpracování bylo zkráceně použito článku v Lidových novinách z 18. a 19. února 2012. 
Pro informaci čtenářů připomínám, že Sokol v Židlochovicích byl založen roku 1896. –kv–

Judo Orel  
Od začátku nového roku uplynuly necelé 

dva měsíce, během kterých se judisté z oddílu 
Judo Orel Židlochovice zúčastnili již 3. turnajů. 
První se uskutečnil v rakouském Wimpassingu, 
ze kterého jsme si díky Pavlu Svačinovi a 
Šahenu Bdojanovi přivezli dvě stříbrné medaile. 
Druhý turnaj Gran Prix Ostrava, který se konal 
v termínu 11. – 12. 2. 2012, odstartoval Český 
pohár 2012. Zúčastnili se jej i naši dva mistři 
republiky z minulého roku. Jiří Holčápek postoupil 
do věkové kategorie starších žáků, kde vybojoval 
5. – 6. místo a Pavel Svačina obhájil 1. místo ve 
své váhové i věkové kategorii. Přátelství a 
spolupráce, tato dvě slova nejsou oddílu cizí, 
vypovídá o tom i turnaj spřátelených oddílů, který 
se uskutečnil dne 19. 2. 2012 v tělocvičně judo v 
Orlovně v Židlochovicích, kterého se zúčastnilo 
přes sto malých judistů z 5 oddílů.  

Další akcí, která přilákala širokou 
veřejnost do prostor zrekonstruované orlovny, byl 
seminář zaměřený na sebeobranu. Uskutečnil 
se 25. – 26. 2. 2012. Mezi cca padesáti 
zúčastněnými byli příznivci bojových umění, ale i 
v této oblasti nezasvěcení nováčci. Seminář byl 
vedený zkušenými lektory a obsahově byl velmi 
pestrý. Byly předvedeny techniky s i beze zbraně. 
Na své si přišly jak ženy, tak i muži. Díky svému 
rozsahu dané tématiky a úspěšnosti semináře se 
pořadatelé dohodli na další spolupráci a tato akce 
nebude rozhodně poslední.  

Judo Orel Židlochovice má pevnou základnu 
s kvalitním vedením a je to znát. Díky podpoře ze 
strany jednoty Orla, sponzorů, přátel oddílu a 
rodičů, se mohou mladí judisté účastnit závodů 
pořádaných nejen v naší republice, ale i 
v zahraničí. Nabývají tak cenné zkušenosti, 
navazují přátelství a rozvíjí své schopnosti a 
dovednosti.                                                        -rt- 

 

Sokol na obrazovkách 
Česká televize připravila ke 150. výročí 

založení Sokola magazín o současné 
činnosti i minulost ČOS pod názvem Sokol, 
síla, tradice. V magazínu byla mj. věnována 
pozornost i župě Jana Máchala. Natáčelo se 
v Nových Bránicích, Židlochovicích a v 
Brně. V Židlochovicích pořídil televizní štáb 
záběry na nově zrekonstruovanou budovu 
sokolovny a sportovní sestřih z tréninku 
badmintonu, basketbalu, armwrestlingu a ze 
zkoušky divadelního odboru. Současně byly 
natáčeny rozhovory s trenéry, vedoucími 
oddílů i sportovci. 

Tento díl magazínu byl na ČT 4 
odvysílán 16. února a je možno ho vidět na 
internetu v archivu České televize.  

       Ing. Josef Kratochvíl, starosta jednoty 

     

Moudrá slova 
Skutečnost, že máme nepřátele, dokazuje dosti zřetelně,  

že máme zásluhy. 
Karl Ludwig Börne, německý spisovatel 

Protikorupční telefonní linka 
s číslem 199 byla zřízena v rámci 

strategie vlády v boji proti korupci.  
Linka poskytuje právní pomoc 

občanům, kteří se setkali 
s individuálním případem korupce 

na straně představitelů 
 veřejné moci. 
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Spolupráce Základní školy Židlochovice s místním orgánem sociálně-právní ochrany dětí  
Jako výchovně vzdělávací instituce pracující podle školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ usilujeme o všestranný rozvoj každého 

dítěte, které je naším žákem. Přestože se tento cíl snažíme plnit díky naší nabídce kvalitní vzdělávací i mimoškolní činnosti a zdravému vývoji našich 
žáků navíc pomáháme speciálně pedagogickými a psychologickými službami zajištěnými školním poradenským pracovištěm, uvědomujeme si, že bez 
podpory rodiny nemá naše snaha odpovídající odezvu. V naší školské praxi se vedle dětí z podporujících a spolupracujících rodin setkáváme i s dětmi, 
jimž se doma nedostává podpory k řádnému průběhu vzdělávání a je ohrožen další optimální vývoji dětí vůbec. Orgánem, který nám může v těchto 
případech pomoci je právě OSPOD. Hlavním posláním tohoto úřadu je zvýšený zájem o děti vyžadující okamžitou pomoc a o děti nacházející se 
v rizikových situacích.  

S cílem zefektivnit a konkretizovat možnosti spolupráce školy s OSPOD v těch nejzávažnějších případech jsme vyvolali jednání, jehož se 
zúčastnilo vedení základní školy se zástupci školního poradenského pracoviště a pracovnice úřadu OSPOD. Hlavním diskutovaným tématem, které se 
prolíná i do školního života dětí, bylo projednání systému péče o rodinu a děti a na ni navazující případná potřeba zapojení do řešení případu dalších 
institucí jako jsou střediska výchovné péče nebo policie. S jednoznačným úmyslem jednat ve prospěch dětí, našich žáků, jsme se dohodli na dalším 
způsobu vzájemné komunikace, podobě poskytování zpětné vazby v problémových případech a možném přizvání sociální pracovnice nebo kurátorky 
OSPOD na vybraná jednání s problémovými klienty na půdě školy.   

Věříme, že výsledkem naší užší spolupráce bude účinné propojení našeho pozitivního působení na děti s projevy rizikového chování a jejich 
rodiče. 

Mgr. Radka Minaříková, ŠPP ZŠ Židlochovice 
Kariérové poradenství již od osmé třídy! 
Základní škola Židlochovice v letošním roce začala s aktivitami v oblasti kariérového poradenství již u žáků 8. tříd. Prvním krokem se stalo pozvání 

i těchto mladších žáků na „Burzu středních škol“ v místní Sokolovně, kam se dříve vydávali především žáci tříd devátých. Děti se zde i se svými rodiči 
mohly procházet mezi stanovišti s prezentacemi jednotlivých škol a zorientovat se tak v současné nabídce vzdělávání po základní škole.  

V únoru žáci všech osmých tříd navštívili Informační a poradenské středisko úřadu práce Brno – venkov. S odbornicí z ÚP zde besedovali o volbě 
povolání, vhodnosti jednotlivých oborů i jejich uplatnění na trhu práce. V praktické části programu měli možnost prostudovat si informace ke 
konkrétním povoláním. K dispozici byly materiály týkající se nejrůznějších oborů, od cukráře přes zpěváka až po lodního kapitána. Na počítačích si 
žáci mohli vyplnit zájmové dotazníky a dozvědět se tak, která povolání by pro ně byla vhodná právě s ohledem na jejich zájmy a koníčky.  

Na tuto besedu navazuje komplexní kariérové poradenství, které naše škola svým žákům nabízí. Ve všech osmých třídách již proběhly třídnické 
hodiny, v rámci kterých školní psycholožka žáky s nabídkou blíže seznámila a rozdala přihlášky. Přihlášení žáci během měsíce března vyplní test 
struktury nadání, osobnostní a zájmový dotazník a napíší krátkou povídku. Školní psycholožka všechny materiály vyhodnotí a na jejich základě 
navrhne pro dítě nejvhodnější povolání, případně školy, na kterých by po absolvování ZŠ mohlo pokračovat ve vzdělávání. S výsledky rodiče a žáky 
seznámí na osobních konzultacích v prvním pololetí dalšího školního roku.  

Věříme, že systém kariérového poradenství, které naše škola nabízí, bude žákům i jejich rodičům při výběru budoucího povolání výrazně 
nápomocný a zajistí, aby se co nejvíce žáků věnovalo takovému oboru, který bude odpovídat jejich zájmům, možnostem i nadání.  

       Ing. Jana Králová, ředitelka školy 
 

 

 

 

 

   
V poslední době jsme byli upozorněni na nekalé praktiky, které pachatelé využívají k vylákání hotovosti od starších občanů. 

Podvodníci telefonicky kontaktují seniory, kdy se při hovoru vydávají za rodinné příslušníky a snaží se od nich vylákat peníze. Nejčastěji 
uvádí, že potřebují peníze např. na koupi vozidla nebo, že se stali účastníky dopravní nehody a potřebují peníze na odtah a opravu vozidla. 

Dále uvedou, že hotovost si nemohou vyzvednout, proto pro peníze posílají známého, kterému mohou plně důvěřovat. 
Upozorňujeme občany, aby v případě jakéhokoliv podezření ihned volali na bezplatnou tísňovou linku policie 158.   
                                                                                                                  nprap. Petra Hrazdírová, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje 

     
Jízda na kole. 

Jaro se nezadržitelně blíží a řada z nás začne využívat k přepravě jízdní kolo. Jakmile se někam vydáte na kole, stáváte se přímým účastníkem 
silničního provozu a platí pro vás pravidla, která musíte dodržovat. Městská policie vám připomene alespoň ty nejzákladnější. 

K bezpečné jízdě je nezbytný dobrý technický stav kola a jeho správné vybavení. Než se tedy po zimě na kolo vydáte, musíte si vždy zkontrolovat, 
zda jsou kola dostatečně nafouknutá, zda fungují brzdy, svítí světla, apod. Také si musíte zkontrolovat povinnou výbavu cyklistického kola. Do té patří 
například: odrazky, zvonek, světla.   Na kole se jezdí vždy při pravém okraji silnice.  Při každé změně směru jízdy se dává znamení pravou či levou 
rukou.  Je nutné respektovat dopravní značky.  Na chodníku se na kole nesmí jezdit, kolo je možné jen vést.  Po přechodu pro chodce kolo 
veďte.  Při snížené viditelnosti musíte použít osvětlení kola.  Osoba mladší 18 let musí mít ochranou přilbu.  Děti mladší než 10 let smí na silnici jen 
v doprovodu osoby starší než 15 let.  Při jízdě na kole se nesmí jezdit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést druhé kolo, vést psa na 
vodítku, převážet velké věci a vozit někoho na rámu kola nebo na nosiči. 

V provozu na silnicích jsou cyklisté nejohroženější skupinou, proto vám městská policie doporučuje nepodceňovat jízdu na kole, dodržovat pravidla 
silničního provozu a při jízdě na kole se chovat ohleduplně a ukázněně. V případě nečekané dopravní situace vám dodržování zásad bezpečné 
jízdy může zachránit život. 

Strážmistr Milan Šebek  

Z našich škol 
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V únoru proběhla v městské knihovně beseda s židlochovickou rodačkou Ing. Zitou Zapadlovou o principech a filozofii přírodních zahrad. 
Přednáška/beseda se konala jako součást projektu, který připravuje Martin Dratva (Město Židlochovice) ve spolupráci s mateřským centrem Robátko 

(Pavla Dratvová, Mirka Šenkyříková). V této souvislosti proběhla soutěž o vlastnoručně vyrobenou ptačí budku, z níž vzešlo 8 budek (6 z nich 
umístíme v zahradě u Robertovy vily). Zveme všechny zájemce na brigádu, která proběhne v nejbližší době u Robertovy vily (zřízení kompostu, 

rozmístění budek na stromy, umístění domečku pro hmyz). Termín bude uveřejněn na www.mcrobatko.cz. 
Více o tématu v rozhovoru se Zitou Zapadlovou, zahradní architektkou, která spolupracuje s brněnskou ekologickou organizací Veronica: 

CO TO VLASTNĚ ZNAMENÁ, KDYŽ SE ŘEKNE PŘÍRODNÍ 
ZAHRADA?  
     Přírodní zahrada je název pro tendenci v zahradničení, která se snaží 
využít přírodních zákonitostí při navrhování i péči o ni. Vznikla z přirozené 
touhy člověka žít v souladu se svým prostředím, nebojovat proti tzv. 
škůdcům či plevelům v zahradě chemickou cestou, ale pochopit důvod 
jejich přemnožení a vytvořit přirozeně fungující a druhově bohatý systém 
podobný přírodním systémům, který je schopný určité samoregulace, a 
tudíž v něm nedojde k přemnožení jednoho organismu na úkor jiného. V 
přirozených systémech nikdy nedojde k takovému vychýlení z rovnováhy, 
která by znamenala pro celý systém zkázu. Opačným systémem je  
např. jednodruhový lesní nebo polní porost, kde dochází ke kalamitním 
stavům přemnožení jednoho druhu živočicha či rostliny, která má ideální 
podmínky k životu a široko daleko žádné predátory. Chemické postřiky 
hubí nejenom tzv. škůdce, ale i jejich přirozené nepřátele a v půdě 
zanechávají nebezpečná rezidua. Výsledkem je nezdravá půda, nezdravé 
potraviny, nezdravé prostředí, úbytek dříve běžných živočichů z naší 
krajiny, alergie, ekzémy, civilizační choroby, …  
VRACÍME SE K ZAHRADÁM NAŠICH BABIČEK?  
     Možná je v tom trochu nostalgie, vzpomínka na dětství, všechny ty 
vůně, barvy, chutě, divoká neupravená zákoutí, pampelišky v trávníku, 
chuť kyselého rybízu, letních hrušek, zvířata v zahradě a na dvorku, klid, 
jednoduchost a smysl všech věcí… I když moje babička už znala 
chemické postřiky, tak stále ještě hnojila hnojem (uleželým), aby zvýšila 
úrodnost zahrádky. Lidé zužitkovali ze zahrady a z pole co mohli, zbytek 
zkrmily, chlévská mrva se zkompostovala s dále nevyužitelnými 
organickými zbytky a zase se dostala na zahradu či pole. V zahradě 
fungoval koloběh a lidé věděli, že co „zasejí, to také sklidí“. Chemie sice 
tenkrát nebyla dostupná, ale kdyby byla, stejně by znamenala pro sedláka 
nekvalitní výpěstek. Lidé si to dnes již uvědomují, a proto se vrací ke 
kořenům a k tomu dobrému a osvědčenému, co znali naše babičky a 
dědové.  
KUDY VEDLA TVOJE CESTA K PŘÍRODĚ?  
     Pro mě je návrat k přírodě životní nutností. Jedinou možnou cestou, 
jak smysluplně žít a udržet život pro další generace. Že bych já sama 
mohla a měla něco dělat pro podporu uzdravování Země, si uvědomuji 
intenzivněji asi deset let. Například se snažím redukovat množství obalů 
při nakupování, nosím si vlastní obaly třeba na pečivo a jiné zboží. 
Upozorňuji prodavačky, aby mně nebalily každou koupenou ponožku do 
igelitového sáčku. Vybírám si potraviny, které byly pěstovány bez 
chemických prostředků, a vůbec dávám přednost zboží vyrobenému co 
nejblíže místu, kde žiji. Zeleninu nakupuji ve větším množství od 
ekozemědělců v okolí. Při cestování, pokud nepřepravuji příliš těžké věci, 
dávám přednost hromadné dopravě před individuální. Dávám přednost 
věcem vyrobeným z přírodních, obnovitelných materiálů (věci denní 
potřeby, oblečení…). Peru ekologicky šetrnými pracími prášky. Zjistila 
jsem, že znečištěné sanitární zařízení se dá vydrhnout kartáčkem a 
mýdlem, případně octovou vodou, a to stejně kvalitně jako kupovanými 
přípravky… Těch věcí je spousta a mohla bych pokračovat dál… Nyní žiji 
s přítelem v malém domku na Vysočině. Máme např. kompostovací 
záchod, samozřejmě přírodní zahradu s kompostem, zeleninovými a 
bylinkovými záhony, ovocným sadem s včelami. Abychom ještě více 
redukovali množství obalů, které se při nakupování nechtěně získávají, 
vymyslel přítel tzv. bezobalový obchod (www.panpekar.cz). Prodáváme 
především suché potraviny ve větším množství lidem, kteří si svoje obaly 
přivezou nebo pošlou poštou, alternativně balíme do papírových či 
plátěných obalů. Každý, komu není kvalita jeho života lhostejná a kdo  

přemýšlí nad původem věcí a dopadem svého konání, si k přírodě šetrné 
možnosti v každodenním životě postupně sám nachází.  
CO PRO TEBE ZNAMENÁ POŘÁDEK NA ZAHRADĚ?  
     Pro mě pořádek v zahradě znamená, že vím, kde co pěstuji, ale vždy 
se ráda nechám překvapit nějakou zajímavou planou rostlinkou a ráda si 
zjišťuji, čím mně může být prospěšná. Říká se totiž, že na zahradě roste 
samo přirozeně to, co nejvíce potřebujeme pro svoje zdraví. Využívám 
např. ptačinec žabinec, violku, smetanku lékařskou, kopřivu, bršlici kozí 
nohu a další. Příliš velký pořádek na zahradě znamená, že v ní není 
mnoho místa pro živočichy, proto v mojí zahradě má místo i hromada 
klestí, vyskládané kameny, trouchnivějící dřevo jako úkryt pro ptáky, 
pavouky, ještěrky, slepýše, hlemýždě, škvory a další. Odkvetlé bylinky a 
okrasné trvalky ostříhávám až na jaře, stejně jako suché listí ze stromů 
hrabu až na jaře, zde se totiž přes zimu ukrývají hmyzí pomocníci.  
JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO FUNGOVÁNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY?  
     Nejdůležitější podmínky jsou vyloučit chemické postřiky a hnojiva. Ty 
jsou hlavní příčinou neúrodnosti a kontaminace půdy, záhuby užitečného 
hmyzu i ptáků. K hnojení a k zlepšení stavu půdy nám postačí kompost a 
po navrácení přirozené rovnováhy do zahrady nebudeme potřebovat ani 
ekologicky šetrné postřiky na přemnožené škůdce. Na webu 
www.veronica.cz v sekci přírodní zahrada jsou informace o projektu 
Přírodní zahrady bez hranic. Každý, kdo splní jednoduchá kritéria 
respektující život v zahradě, má možnost přihlásit se do projektu.  
CO SOUSEDÉ, KTEŘÍ POUŽÍVAJÍ HERBICIDY, PESTICIDY AP.?  
     Uplatňovat na zahradě šetrné způsoby obhospodařování je otázkou 
životního přesvědčení. Přeci jen je to ještě něco nového (spíše znovu 
objeveného) a navíc to nemá okamžité výsledky. Např. pokud máme na 
zahradě přemnožené mšice, může to být způsobeno několika faktory. 
Nezdravou půdou, nesprávným umístěním rostliny či přemnoženými 
mravenci. Přírodní zahradník pátrá nejdříve po příčině problému a pak 
najde nevhodnější způsob, jak rostlinám pomoci, a to není vždy tak 
jednoduché řešení jako sáhnout po chemickém prostředku. Proto záleží 
na sousedovi samotném, jestli bude přístupný změně uvažování. 
Můžeme jít ale příkladem. To, co si sami na zahradě odzkoušíme, a 
osvědčí se nám, může být zajímavé i pro něho.  
JAK SI CO NEJVÍCE ULEHČIT PRÁCI NA ZAHRADĚ?  
     Možností je neomezeně, tak jako je neomezená příroda, kde se 
můžeme inspirovat pozorováním. V zahradě nám bude pomáhat spousta 
užitečných živočichů, pokud jim poskytneme potravu, úkryt a místo na 
rozmnožování. Můžeme na zahradu přilákat ptáky, připravit jim hnízdní 
budky či husté křoviny jako úkryt, místo s vodou pro suché období a v 
zimě plnit krmítka olejnými semínky. Za to nám v létě pomohou s redukcí 
hmyzu a housenek. Pokud máme zahradu přístupnou i pro živočichy 
pohybující se pouze po zemi, můžeme do zahrady přilákat ještěrky a 
slepýše navršením hromady kamení nebo vystavěním suché zídky na 
slunném místě. Pomohou nám s redukcí hmyzu a slimáčích vajíček.  
LZE NĚJAK ŘEŠIT NEDOSTATEK VLÁHY V NAŠEM KRAJI?  
     Určitě hnojit zahradu vlastním uleželým kompostem či hnojem, tím 
dodat do půdy organickou hmotu, která má schopnost zadržovat vláhu. 
Také bych doporučila mulčovat záhony se zeleninou, květinami i 
vysazené keře. Zeleninu mulčovat např. senem, slámou, nevykvetlými 
plevely či listy z velkolistých rostlin. Možností je i kartonové mulčování, 
kterým zároveň odplevelíme pozemek. K mulčování se dají využít i 
mulčovací textilie.  
KDE LZE ZÍSKAT INFORMACE O PŘÍRODNÍCH ZAHRADÁCH? 
Mohu   zmínit   knihy   Moje  přírodní  zahrada,   Biozahrada - praktická   

Přírodní zahrada aneb Zpátky ke kořenům 
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příručka či Tradiční zahrádka. Nejraději bych doporučila knížku 
brněnské autorky Hely Vlašínové Zdravá zahrada, která je však nyní 
bohužel rozebraná, dá se ale půjčit v knihovnách. Informace se dají 
získávat i na webových stránkách: www.prirodnizahrada.eu, 
www.ekozahrady.com, www.permakultura.cz, www.permaweb.cz, 
www.veronica.cz. Ekologické organizace pořádají vzdělávací akce.  

Zahrady, které je možné si po předchozí domluvě prohlédnout jsou zatím 
nejblíže v Brně a sice jde zatím spíše o vzdělávací zahrady, zaměřené na 
dětské aktivity. Např. zahrada pracoviště pro ekologickou výchovu 
Rozmarýnek v Jundrově. Bylinkovou zahradu je možné navštívit ve 
Valticích: www.bylinkovazahradavaltice.cz. 

Za rozhovor děkují Pavla Dratvová a Mirka Šenkyříková  
 

 

Po okupaci 15. března 1939 začalo u nás otevřené 
pronásledování Židů. Také v Židlochovicích se nacházeli Židé. 
Jednalo se především o tři německé rodiny, Burianovi, Kosinovi a 
Steinerovi. I když se konfliktní situace vyhrotily díky německým 
nařízením až v roce 1940, už v roce 1939 dávali Němci najevo svoji 
převahu. 

Těsně po okupaci byli ustanoveni správci do židovských obchodů, 
které se v Židlochovicích vyskytovaly. 5. června 1939 požádal okresní 
úřad v Židlochovicích městský úřad, aby zjistil, jestli správci 
židovského majetku jsou árijci. 

Mnohá z dalších nařízení už byla ryze diskriminační. Do 31. 
července 1939 byli Židé povinni provést soupis majetku. Týkalo se to 
hlavně kožichů, turistické výstroje, bot, hudebních nástrojů, prádla, 
postříbřeného nádobí a šperků. Celou akci mělo na starosti gestapo 
prostřednictvím židovské náboženské obce, kterou v Židlochovicích 
vedl Richard Burian. Po tomto soupisu byli Židé nuceni zabalit určitou 
část majetku a odeslat jej do Brna. V září vyšlo nařízení, že Židé 
nesmějí být členy civilní protiletecké ochrany.  

V dubnu 1940 byl pro Židy vydán zákaz nákupu, prodeje a 
zastavování zlata, stříbra, platiny, drahokamů, perel, uměleckých 
předmětů a sbírek cennějších než 100 000 korun. Od 15. června 1940 
byly prováděny kontroly, aby se Židé nemohli podílet na podomním 
obchodu. 19. února byl v Židlochovicích proveden soupis 
zemědělského majetku.  

Židé byli nuceni nechat označit své cestovní doklady a legitimace 
písmenem J. Na příkaz německých úřadů byl proveden soupis 
židovského obyvatelstva. 25. června 1940 oznámil městský úřad 
v Židlochovicích, že je zde k trvalému pobytu přihlášeno 13 Židů. 
Protektorátním úředníkům byl zakázán s Židy styk. Židé také nesměli 
být čestnými občany obcí. V Židlochovicích byl ze seznamu čestných 
obyvatel škrtnut Dr. Josef Redlich. Od 29. října bylo zakázáno Židům 
měnit bydliště a přechodně se vzdalovat z okresu.   

V roce 1941 byly vydány nové předpisy ještě více omezující 
židovské obyvatele. Byla stanovena zvláštní doba pro návštěvu úřadů 
a nákupů v ochodech. Židé téměř nesměli používat hromadnou 
dopravu. V Židlochovicích určil komisař Viktor Jeschek úřední hodiny 
pro Židy od 8 do 9 hodin. Zemským úřadem v Brně bylo rozhodnuto, 
že Židé smí nakupovat v řeznických obchodech jen mezi 15 a 17 
hodinou. V pátek se jim maso nesmělo prodávat vůbec. Židé měli 
zakázáno nakupovat v arijských obchodech, zákaz se vztahoval i na 
arijské služebnictvo, které do obchodů Židé posílali nakupovat. Mělo 
se tím zamezit styku arijského obyvatelstva s židovským. Židé také 
nesměli vstupovat do veřejných místností. Tyto místnosti musely být 
jasně označeny. V ostatních veřejných místnostech se směli zdržovat 
jen do 8 hodin večer. Také nesměli navštěvovat večerní zábavní  

 

 
podniky. Automobily směli používat je s povolením policejního úřadu, 
který jim dovolil opouštět bydliště. Nesměli používat autobusy, drožky 
a taxíky.  

Od 19. září 1941začala platit vyhláška o zřetelném označení 
Židů. Označení tvořila žlutá látková šesticípá hvězda, ve které bylo 
napsáno Jude. Muselo se nosit na levé straně prsou a muselo být 
viditelné a pevně přišité. Označení se nevztahovalo na Židy žijící ve 
smíšeném manželství, pokud měli potomky, kteří neměli židovské 
vyznání a manželství, stále trvalo.  

Další omezení byla vydána i v roce 1942. 22. ledna bylo 
židlochovickým řezníkům pomocí oběžníku sděleno, že podle 
vládního nařízení je zakázáno prodávat Židům vepřové maso. 29. 
února ukládalo další nařízení, že označení šesticípou hvězdou 
s nápisem Jude se vztahuje i na slovanské, chorvatské a rumunské 
Židy. Označení museli Židé podle policejního nařízení nosit všude 
tam, kde může Žid potkat osobu, která nepatří k jeho domácnosti.  

26. února bylo Židům vyhláškou zakázáno používání prádelen a 
mandloven. Trestem za porušení byla pokuta od 10 do 5000 korun, 
nebo od 12 hodin do 14 dnů vězení. Židů se také netýkalo nařízení 
z 20. února o nuceném zdobení oken bytů a domů prapory a vlajkami. 

Richard Burian měl na náměstí Svobody v domě č. 156 obchod 
s textiliemi.  18. března 1939 přišli do obchodu komisaři Jan Wessely 
a Sittauer  a zakázali Richardu Burianovi volně disponovat 
obchodem. Hotovost z  pokladny denně odebírali sami a ukládali je 
do banky. Díky tomu, že měl Richard Burian úvěr v Legiobance, který 
byl podezřele rychle splácen, a nebyly z něj vybírány peníze na 
nákup zboží, zjistila banka, že v obchodě už skoro žádné zboží není. 
Proto zařídila, aby byli oba komisaři z obchodu odvoláni. Richard 
Burian získal opět kontrolu nad svým obchodem a jen díky vlastnímu 
úsilí a dobrým vztahům s dodavateli se mu podařilo obchod znovu 
zaplnit zbožím. Koncem roku 1939 měl Richard Burian pět 
zaměstnanců. Byli to Kateřina Měřínská, Anna Škorpíková, Jiří 
Zahrádka, Eduard Janák a Antonín Buchta. 

V únoru byl Schatkem a Rudolfem Hanakem do obchodu 
Richarda Buriana dosazen nový správce Manfred Leittnecker. Poté, 
co nastoupil, zakázal Burianovým vstup do obchodu. Richardu 
Burianovi pak platil 1200 korun měsíčně na výživu. V červenci dal 
Leittnecker Buriana zavřít. Jako důvod uvedl jeho nespolehlivost, a 
také to, že do jeho bytu chodí lidé nežidovského původu. Židé se totiž 
nesměli scházet s nežidy. Richarda Buriana odvezlo gestapo do Brna. 
Uvěznili ho na Špilberku. Tady byl donucen pracovat na úpravě cest, i 
když měl po operaci. Když při práci vysílením omdlel, byl odvezen do 
nemocnice a po šesti týdnech byl propuštěn na svobodu. Musel se 
ale denně hlásit na četnické stanici v Židlochovicích a město nesměl 
opustit.  

 Pokračování v dalším čísle. 

   Pronásledování a likvidace židovských spoluobčanů       

V sobotu 17. března 2012 se široká veřejnost přišla do židlochovického kostela rozloučit s inženýrem 
Ivanem Vitulou. Patřil k těm, kteří před osmnácti lety byli u zrodu židlochovického gymnázia. Jako chemik 
dokázal téměř z ničeho vybudovat školní laboratoř. Vždycky snil o tom, že jednou se stane Gymnázium v 

Židlochovicích ozdobou města a postupně přinese i solidní výsledky ve středoškolském vzdělání svých žáků. 
Jeho přání se postupně naplňovalo. Pro svoje žáky i kolegy byl ochoten udělat cokoliv i nad rámec svých 

pedagogických povinností. Mnoho žáků za ním přicházelo se svými osobními problémy a jejich vyučující je rád 
a ochotně vyslechl a navíc i poradil. Pro kolegy byl kamarád, který se rád zasmál i pobavil  

a optimistickým pohledem na život dokázal vždy potěšit. 
 V Ivanu Vitulovi odešla učitelská osobnost, která bude chybět studentům i kolegům. 
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Dvojka v dějinách Židlochovic – 4. část 
1542 
Tehdy v dávných dobách, když dnešní obchody neexistovaly, byly jediným 
místem směny zboží a obstarání si potřebných věcí trhy. V Židlochovicích se 
od nejstarších dob konaly tyto výroční a dobytčí trhy vždy v úterý, a to: první 
po Obrácení sv. Pavla, druhý  po Velikonocích, třetí po sv. Vítě, čtvrtý po sv. 
Vavřinci, pátý po sv. Šimonu a Judovi. K těmto přibyly dva výroční trhy – na 
den sv. Víta a sv. Šimona a Judy, které městečko obdrželo za žádost Jana 
z Pernštejna od krále Ferdinanda I. právě v roce 1542. Císař Rudolf přidal 
pak roku 1598 na přání Bedřicha st. ze Žerotína třetí jarmark na sobotu po sv.  

Pavla na víru obrácení a týdenní trh každou sobotu. V roce 1708 byly pak 
přidány ještě dva jarmarky – na úterek velikonoční a po sv. Vavřinci. 

1882 
V tomto roce vedl židlochovickou chasu (mládež) kloboučnický učeň Rajmund 
Svoboda. Nastudovali a předvedli v Židlochovicích první české divadlo vůbec 
– hru Vlastenci bohumilí. Představení řídil tehdy šestnáctiletý Svoboda a sál 
dnešního Národního domu (tehdy hospody u Vaňků) byl přeplněn nadšenými 
diváky. Úspěch hry povzbudil mládež a ta se trvale sdružila v Omladinu. Také  

Řádková inzerce 
Prodám zahradu Židlochovice - Pastviska, 

 440 m2.  543 244 947, 721 668 942 
     

Hledám spolupracovníka/-ici  
do kanceláře finančního poradce  

v Židlochovicích.  603 272 041 - 
Věčorková 

     
"Údržby krásných zahrad, 
www.osobnizahradnik.cz" 

Inzerujte v Židlochovickém zpravodaji 
Řádková inzerce se třemi řádky  

je uveřejňována zdarma. 
Ceník: 

A4 – 3 482 Kč     A5 – 1 741 Kč  
                       A6 –    871 Kč     A7 –    436 Kč  

      A8   –  218 Kč 

Kontakt: martina.krizova@zidlochovice.cz 

  
 Klub Za Komínem, 

Cukrovarská 738, Židlochovice 

4 bowlingové dráhy 
míchané nápoje 

     
Těšíme se na Vás denně, 
v orlovně Židlochovice - 

více na www.zakominem.cz 
 774 033 107  

Restaurace Za Komínem,  
Cukrovarská 738, Židlochovice 

nekuřácké prostředí 
dětský koutek 
italská káva 

domácí dezerty 
točená zmrzlina 

denní menu 
nový jídelní lístek 

 Listujeme v kronice  Listujeme v kronice  Listujeme v kronice  
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její taneční zábavy se změnily na vlastenecké věnečky, při nichž se 
samozřejmě tančila Česká beseda.  

1932 
V tomto roce se stal starostou města Židlochovic odborný učitel na 
měšťanské škole v Židlochovicích Karel Svoboda. Jako legionář se zúčastnil 
tažení v Rusku a tyto svoje zážitky napsal do knihy S vichřicí do dvou 
světadílů, která pak vyšla v r. 1931. Karel Svoboda se pak v r. 1938 
přestěhoval do Rajhradu, kde byl jmenován ředitelem měšťanské školy. 

1952 
Ještě i v tomto roce bylo Jednotné zemědělské družstvo v Židlochovicích  

 

družstvem prvního typu, když jeho členy byli převážně kovorolníci. Prvním 
větším rolníkem, který vstoupil do JZD a 22. dubna 1952 předal do 
bezplatného užívání družstva pozemky své i svých synů včetně živého i 
mrtvého inventáře, byl Ludvík Pospíšil. Po něm pak následovali další.  

1952 
V dubnu bylo pokračováno v rozšiřování sadů v kopcích nad Židlochovicemi. 
Bylo vysázeno 1 700 ks meruňkových stromů a 170 ks broskvoní. Jámy pro 
vysazení těchto stromků kopali brigádnicky členové místní organizace 
Komunistické strany Československa. Objednáno bylo také 3 000 sazenic 
vinné révy od různých vinařských podniků. 

                                                        Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv-.                  

 
  
První zmínky pocházejí již z let 1250 – 1274, ale první 

písemná zmínka pochází z r. 1360. Na počátku 15. století 
v r. 1424 hrad zničili husité. V druhé polovině 15. století byl 
letovický hrad obnoven. O jeho pozdě gotické přestavbě 
svědčí několik sklepních místností s jednoduchým portálem, 
část vnější obvodové zdi zámeckých budov.  

V druhé polovině 16. století byly provedeny úpravy 
interiéru a jeho opevnění. V r. 1643 dobyli hrad Švédové. Na 
konci 17. století bylo jádro sídla přestavěno v ranně barokní 
zámek. V r. 1724 zámek s městečkem vyhořel. Po požáru pak úpravy 
pokračovaly. V r. 1820 zámek empírovými a pseudogotickými úpravami získal 
nynější vzhled (jsou přistavěny konírny, letní a zimní jízdárny, arkády na 
terase, je upravena středověká věž). V letech 1881 – 1885 byl upraven 
zámecký svah v rozsáhlý park anglického stylu. Jako významný krajinářský 
prvek se svými 26 ha celkové rozlohy byl vyhlášen chráněným územím. Řadí 
se k nejcennějším zámeckým parkům u nás.  

Zámek Letovice byl ve druhé polovině 20. století účelově využíván a neu- 
 

udržován. Byl vrácen v restituci hraběti Alexandru 
Kálnokymu, který zámek v roce 2004 (v té době z něj 
byla téměř ruina, interiéry zámku byly zcela zničeny, 
někde došlo i k destrukci stropů) prodal Bohumilu 
Vavříčkovi z Boskovic. Majitel intenzivně pracuje na 
rekonstrukci a jeho záměrem je zachránit tuto památku 
pro budoucí generace.  

Konečným cílem je zařízení interiérů zámku a jejich 
zpřístupnění veřejnosti.  

Každou první neděli v měsíci se od osmi hodin koná v zámeckých 
prostorách burza starožitností a sběratelských kuriozit, textilií, řemeslných 
výrobků, automobilových doplňků, atp.  Informujte se na telefonním čísle 
728 880 298., nebo si klikněte www.zámekletovice. cz. 

Cesta osobním vlakem z Brna do Letovic při vzdálenosti 47 km trvá 60 
minut a vlaky jsou vypravovány i v neděli přibližně každou hodinu. Normální 
jízdné činí 68 Kč.                                                                                       

Podstatná část převzata z internetu.   –kv– 

 

 

• Ještě do 7. dubna můžete navštívit v brněnském Paláci šlechtičen na Kobližné ulici výstavu Messel on Tour – zkamenělé poklady světového dědictví 
UNESCO. Vystavené zkameněliny představují jak druhy zvířat, se kterými se můžeme setkat v Evropě i dnes, tak druhy dávno vyhynulé či obývající 
v současnosti jiné kontinenty.  

• Moravské zemské muzeum zahájilo výstavu mapující osudy brněnských Židů ve 20. století. Také tato výstava je umístěna v Paláci šlechtičen na Kobližné 
ulici a potrvá až do 25. srpna t. r. Podrobnější informace získáte na http://www.mzm.cz/palac-slechticen/v-utrpeni-a-boji/.  

• Chystáte se na výlet na Drahanskou vrchovinu? Naše regionální turistické a informační centrum má pro vás zdarma mapu tohoto mikroregionu. Mimo to je 
k dispozici i publikace s názvem Drahanská vrchovina s podtitulem Toulky Drahanskou vrchovinou.  

• Lesní závod Židlochovice vydal začátkem března v počtu dva tisíce kusů leták Zámek Židlochovice. Stručný popis majitelů s důležitými historickými údaji 
včetně fotografického materiálu se prodává za 4 Kč v informačním středisku. Podle materiálu prof. PhDr. J. Kroupy a  
J. Dvorského uspořádali a připravili k tisku Ing. J. Dovrtěl a Mgr. K. Vavřík. Návštěvníkům židlochovického zámku se tak dostává jedinečný tištěný a 
informační průvodce po zámeckém interiéru.  

• Až do konce dubna můžete zhlédnout v Malé galerii Petra Žižky v Městské knihovně v Rajhradě výstavu keramiky Pavla Kovarčíka a výstavu obrazů  
Vladimíra Pally.  Výstavy jsou přístupné v půjčovní době knihovny,  tj v  pondělí 8 – 12 a 13 – 18 h., ve středu 8 – 12 a 13 – 15 h. a ve čtvrtek 13 – 18 h. 

• Vše o rozsáhlé činnosti mateřského centra Robátko v roce 2011 včetně mnoha fotografií si můžete přečíst na 
http://www.mcrobatko.cz/cs/dokument/zobrazit/2188-vyrocni-zprava-za-rok-2011. 

• V minulém roce byl realizován projekt Zajištění opěrné stěny – farní zahrada v Židlochovicích, financovaný převážně z dotačních prostředků.  
Jednalo se o statické zajištění stávající opěrné stěny ve farské zahradě, o kterou je opřeno těleso komunikace ulice Nad Farou a hrozilo její zřícení. 
Zajištění okraje sesuvného území bylo provedeno pomocí kotevních mikropilot a vlastní zdivo bylo zpevněno. Délka zajištěné stěny je přibližně 33 m. 
Celkové výdaje projektu činily 827 881 Kč. Na jejich uhrazení město obdrželo finanční prostředky Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí 
a to ve výši 85% celkových nákladů, tj. 703 699 Kč a ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace ve výši 5% celkových nákladů, tj. 41 394 Kč. Z rozpočtu 
města bylo financováno 82 788 Kč, tedy 10% z celkových nákladů projektu.                                                                                      Vlastimil Helma, starosta  

  
 

 
 
 
 

ŽIDLOCHOVICKÝ ZPRAVODAJ – měsíčník MěÚ v Židlochovicích. Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR 
ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Řídí redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. Uzávěrka každého 
15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna MěÚ, elektronická adresa: martina.krizova@zidlochovice.cz. Kopíruje Městský úřad 

Židlochovice. Grafická úprava Bc. Jan Rejžek. Náklad l 500 ks.Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům do domácností  
vždy začátkem měsíce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Za obsah článků odpovídá jejich autor. Toto číslo 

neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Města Židlochovice a Městského úřadu v Židlochovicích: www.zidlochovice.cz 
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  TIP NA VÝLET – vlakem do Letovic    

   Zaznamenali jsme…    


