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          Ze zasedání rady a zastupitelstva města            
 Výběr z usnesení RM 13. dubna 2012 
RM rozhodla: 

 zapůjčit sportovní areál Fotbalovému klubu 
Židlochovice; smlouvu o výpůjčce uzavřít na 
dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 6. 2013   

 poskytnout slevu na nájemném dle doložených 
dokladů nájemci bytu č. 3, v domě č. p. 234 na 
Zámecké ulici; poskytnutá sleva na nájemném ve 
výši 15 Kč/m2 až do poloviny vynaložených 
nákladů 

 opravit v nezbytně nutném rozsahu povrch 
střechy nad školní kuchyní, jídelnou a spojovací 
chodbou ZŠ  

RM bere na vědomí: 
 dopis Ing. Ivana k „Rekonstrukci areálu bývalého 

mlýna“  
 doplnění námitek Města Židlochovice k zahájení 

územního řízení ve věci vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby: „Administrativně-
výrobní objekt“ (včetně areálové komunikace a 
zpevněných ploch, rozvodů dešťové a splaškové 
kanalizace) 

RM schvaluje: 
 příspěvek ve výši 3.000 Kč na výtvarnou soutěž 

Akátová věž Výhon – Krajina Výhon 
s rozhlednou  očima občanů regionu 
Židlochovicka 

 
Výběr z usnesení RM 26. dubna 2012 
RM rozhodla: 

 ponechat v návrhu územního plánu Židlochovice 

lokality Z10 jen z Nerudovy ulice; toto rozhodnutí 
upravuje usnesení RM 31/3.2 

 požadovat umístění přechodu pro chodce v 
Zámecké ulici za vjezdem na parkoviště PENNY, 
a to na retardéru. Místo pro přecházení 
ponechat v současné poloze. 

 uzavřít smlouvu o výpůjčce na prostory 
společenské místnosti v Domě s pečovatelskou 
službou Masarykova 115 se Svazem tělesně 
postižených v ČR, o. s. Okresní organizace 
Brno-venkov, Obilní trh 526/11, Brno.; smlouvu 
uzavřít od 1. 5. 2012 na dobu neurčitou, 
s výpovědní lhůtou dva měsíce.RM schvaluje:  

 provedení opravy skateparkového hřiště na 
fotbalovém stadionu firmou HP-Technic ze 
Židlochovic v hodnotě 42.768 Kč vč. DPH   

RM ukládá: 
 navýšit úvazek na OIMH o 1 pracovní místo 

(zaměstnanec pracovní čety) a uzavřít smlouvu 
na dobu určitou, od 1. 5. 2012 na jeden rok 

 jednotlivým členům rady apelovat na poslance 
parlamentu na zrušení návrhu „zavedení 
nenulové sazby spotřební daně z tichého vína“ 
(pozn. tichá vína jsou všechna vína kromě vín 
šumivých) 

 Výběr z usnesení ZM 16. května 2012 
ZM bere na vědomí:  

 zprávu o bezpečnostní situaci ve městě 
Židlochovice za rok 2011 

 

 schválené příspěvky jednotlivým organizacím 
z rozpočtu města dle přiložené tabulky  

 dopis občanů k projektu „Komunikační úpravy 
s parkovištěm na sídlišti Družba“.  

 ZM schvaluje:  
 rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu  r. 2012  
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Robert de Cotte byl 

hlavním architektem 
francouzského krále 

Ludvíka XV. 
Podle Cottových plánů 
byla např. postavena 

kolonáda Grand 
Trianon ve Versailles. 

Byl také autorem 
projektu 

židlochovického 
zámku, který stavěl 

v letech 1720 – 1729 
Ludvík Kaltner.  

Na obrázku je jeden 
z původních Cottových 
plánů, který je uložen 
v zámeckém archivu. 

z obsahu: 
mše za město  Zápis 

další památky  
rozšíření úředních 
hodin  cyklisté na 
chodníku  Skautský 
závod   Arcivévoda 
Evžen habsburský a 
bouzov  Uvařte si 

šormajzl  zajímavosti 
o starém kostele  osudy 
hustopečského kostela  

kvetoucí jerlíny  
dvojka v dějinách 

židlochovic  90. výlet 
klubu turistů  

zaznamenali jsme 
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Mše za město Židlochovice 
29. dubna 2012 se v kostele Povýšení svatého Kříže uskutečnila mše za naše město. Měsíc duben pro konání této slavnosti jsem po rozmluvě 

s Mgr. K. Vavříkem navrhnul proto, že před 139. lety, právě v tomto měsíci, byly Židlochovice povýšeny na město. Jako představitelé města se aktivně 
účastníme nejrůznějších akcí, navštěvujeme místní organizace, spolky, akce atd. 

Významnou komunitu tvoří rovněž místní farníci a židlochovická farnost, která je nejen  subjektem duchovním, ale také společenským a kulturním. 
Protože si myslím, že je dobré tyto souvislosti vnímat a naplňovat, přišel jsem s ideou mše za město. Byl bych velice rád, kdyby se takové mše staly 
každoroční tradicí. Neboť setkání na společensko – kulturním a duchovním základě jsou vždy inspirativní a podnětné. Pro část mše, která je nazývána 
jako přímluvy, jsem připravil prosby, do nichž jsem se snažil zahrnout to, co je pro nás a náš život ve městě podstatné. Prosili jsme tedy například o 
požehnání pro všechny místní organizace a spolky věnující se dětem, mládeži, dospělým a seniorům, za to, aby naše mezilidské vztahy nekalily 
nejrůznější spory, a abychom si dokázali mezi sebou vzájemně odpouštět.  Aby se našim občanům v našem městě dobře žilo, aby bylo pro nás 
pravým a požehnaným domovem. 

Na tomto místě se patří poděkovat všem, kteří se na přípravě akce podíleli, zvláště pak také panu faráři Pawlu Cebulovi, který mši sloužil a 
přednesl velmi pěkné kázání. Těším se, že příští rok budeme moci uspořádat další takovou slavnostní akci, to již ale bude ke kulatému 140. výročí 
povýšení Židlochovic na město.                                                                                                                                       Mgr. Tomáš Šenkyřík, místostarosta 
 
Zápis další památky v našem městě do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky 

V květnu letošního roku bylo městu doručeno rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení sochy sv. Jana Nepomuckého, stojící nedaleko od 
Robertovy studánky, za kulturní památku zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.  

Žádost našeho města na uznání sochy za kulturní památku byla podána na ministerstvo již v lednu 2005 a nynějším potvrzením se rozšířil seznam 
zapsaných nemovitých kulturních památek na celkový počet 15. Pro zajímavost uvádím, že město Židlochovice má v ústředním seznamu památek 
zapsáno ještě dalších 50 položek movitých památek, z toho 9 sochařských děl. Uvedenou sochu sv. Jana Nepomuckého nám nyní ministerstvo 
zapsalo jako jedinou mezi nemovité kulturní památky. Je to nezvyklé, ale je to tak. 

Při hodnocení podané žádosti bylo bráno na zvláštní zřetel nejen samotné sochařské dílo, ale i jeho umístění v dominantní poloze k procházející 
cestě, která je v pomyslné ose zámek – náměstí – radnice – fara. Takového zápisu by si určitě zasloužily i další památníky minulosti, které jsou ve 
městě i jeho blízkosti ještě roztroušeny, neb zkrášlují naše prostředí a připomínají um našich předků.                                    Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník 

 
Rozšíření úředních hodin některých pracovišť Městského úřadu  

Upozorňuji občany, že v období od 1. 5. do 31. 8. 2012 budou rozšířeny úřední hodiny na pracovištích Městského úřadu Židlochovice 
vyřizujících agendu občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a technických průkazů vozidel v pondělí  

a ve středu již od 7 hodin. U ostatních pracovišť se úřední hodiny nemění. Vzhledem k blížící se sezóně dovolených  
doporučujeme občanům, aby využívali dopoledních hodin úředních dnů, kdy budou obslouženi rychleji. 

Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník Městského úřadu  
 

 

V našem městě se velmi rozmohlo nebezpečné počínání nezodpovědných cyklistů. Bezohledně používají k jízdě chodníky, a to i v době, kdy se 
po náměstí pohybuje kolem obchodů spousta lidí. Cyklisté mezi nimi kličkují, neberou ohled ani na matky s kočárky, ani na starší lidi. Dokonalá kola  
i samotné vybavení včetně přilby, která jim poskytuje ochranu, je sice zárukou jejich menší zranitelnosti, avšak ostatní občané přilbu nenosí a mají za 
to, že na chodníku, který je ostatně už svým názvem určen pro chodce, se mohou bezpečně pohybovat. Opak je pravdou. Běžně se stává, že už  
u východu z obchodu se kolem vás mihne cyklista a dokonce si i troufne na vás zazvonit, jakoby jste na chodníku neměl co dělat. Namítnete-li že jako 
nemá na chodníku jezdit, pak obyčejně neodpoví a klidně pokračuje v jízdě dál. V lepším případě vám odpoví, že vás přece vidí.  

Zcela běžně vyžadují cyklisté jedoucí na kole přednost na přechodu pro chodce, ačkoli tu přednost vůbec nemají. Musejí totiž na tomto přechodu 
kolo vést a jít vedle něho. Nezřídka se stává, že cyklista jedoucí po označeném přechodu pro chodce si vynucuje po automobilech přednost v jízdě.  
Je to samozřejmě zcela v rozporu s pravidly silničního provozu.    

A tak připomínáme, že cyklista dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič nemotorového vozidla a platí pro něj daná 
pravidla. Ta jízdu po chodníku dovolují jen dětem do deseti roků. Dokonce i na označených cyklostezkách nesmí cyklista ohrozit chodce.  

 Je třeba také připomenout, že po silnici mohou cyklisté jet pouze jednotlivě za sebou. Z neznalosti zákona jezdí cyklisté na silnici dva vedle sebe. 
Spousta cyklistů také neví, že mají dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava. Netuší jak správným způsobem projíždět křižovatku či kruhový objezd, 
co znamená která dopravní značka – a mnoho dalších věcí. Jejich neznalost pak může být příčinou tragédie. 

Často jsme svědky, že policie vyžaduje pokutu od majitele automobilu, který špatně zaparkoval či nezaplatil parkovací poplatek. Zatím jsem 
neviděl žádného policistu, který by pokutoval cyklistu za neoprávněnou jízdu po chodníku.    

A co se stane, když cyklista zraní na chodníku chodce? Podle kvalifikace zranění a případné škody nese za čin plnou zodpovědnost. Protože 
cyklista nemusí být ze zákona povinně pojištěn, jde pak veškerá úhrada škody plně z prostředků cyklisty.                               –rt– 

Informace nejen pro cyklisty 

TJ Sokol Židlochovice vás zve na hlavní sletový program, který se uskuteční v sobotu 7. července  
v Synot Tip aréně (stadion fotbalové Slavie Praha). V programu vystoupí i cvičenci naší jednoty. 

Odjezd autobusu v 9 hod. z autobusového nádraží, návrat ve večerních hodinách.  Pro členy jednoty je doprava 
autobusem zdarma, pro nečleny 100 Kč. Jednota zajistí patřičný počet vstupenek na stadion (Cena 200 Kč.) 

Zájemci se mohou hlásit v infocentru od 4. do 15. června. Nutné je uhradit cenu vstupenky.  
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Osudy hustopečského 
kostela 

Na hustopečském náměstí stál od 
konce 13. století raně gotický kostel sv. 
Václava, k němuž byl v období pozdní 
gotiky přistavěn nový velký presbytář (délka 
17 m), zaklenutý nádhernou síťovou 
klenbou, a kaple sv. Jana. Kostel byl ve 
válečných letech 1944–1945 poškozen a 
bohužel chátral i později. Před vybudováním 
dálnice vedl hlavní silniční tah přímo přes 
náměstí, a tak byla již beztak narušená 
statika kostelní věže dále poškozována 
kolonami nákladních automobilů. V noci 26. 
února 1961 se kostelní věž zřítila na 
chrámové dvoulodí a zdemolovala je. Cenný 
pozdně gotický presbytář a sakristie však 
zůstaly nepoškozeny. Přesto však tehdejší 
politické orgány rozhodly navzdory 
protestům veřejnosti o demolici celého 
kostela včetně presbytáře, a tak byl celý 
objekt v roce 1962 odstraněn a na místě 
kostela zřízen parčík.  

O nový kostel usilovali Hustopečští 
dlouho marně a teprve po roce 1989 nastala 
příhodná doba pro výstavbu nového 
městského chrámu. Autorem originální, 
dynamicky působící stavby s vysokou 
štíhlou věží a spirálově stočenou lodí je 
brněnský architekt Ludvík Kolek. Základní 
kámen posvětil při své návštěvě republiky 
papež Jan Pavel II. a chrám byl vysvěcen 
25. září 1994 a zasvěcen sv. Václavovi a 
Ludmile – českým patronům a mimo jiné i 
patronům vinařství. V interiéru kostela se 
nachází část vybavení a uměleckých děl, 
které se podařilo zachránit ze Starého 
kostela, a přímo do stavby bylo také citlivě 
začleněno několik kamenných artefaktů ze 
zničeného chrámu.  

Podle knihy Vladislava Dudáka Putování 
vinařským krajem, vydalo nakladatelství Práh 

v r. 2011.  Připravil –kv–. 
 

Uvařte si šormajzl (šumajstr) 
300 g fazolí, 300 g krup,  200 g vepřových 

škvarků, 1 - 2 velké cibule, sůl, pepř, 
zeleninové koření, lžíce sádla. 

Počet porcí: 4 
V osolené vodě uvaříme kroupy. Fazole 

namočíme na 1 den do vody a rovněž 
uvaříme. Na sádle osmažíme dozlatova 
cibulku, přidáme na kousky nakrájené škvarky, 
uvařené fazole a kroupy. Dobře promícháme a 
ochutíme solí a kořením. Jako přílohu můžeme 
podávat sladkokyselé okurky nebo zeleninový 
salát. 

   
Ještě z dob Rakousko-Uherska pocházejí 

některé názvy, které se víc jak jedno století stále 
tradují. Např. šufánek (naběračka). štrycla (veka), 
nudlprét (kuchyňský vál), atp. Naše babičky a 
prababičky často sloužily jako služky či kuchařky 
ve Vídni a používaly německé názvy. A tak 
zejména název uvedený v závorce napovídá, že 
jde o ševcovské jídlo.                                –jš–

Skautský závod v Židlochovicích 
Závod vlčat a světlušek (tedy mladých skautů a skautek ve věku od 6 do 11 let) je akce, která 

se koná každé dva roky a má svá okresní a krajská kola a následně i kolo celostátní. Jejím hlavním 
cílem je vyzkoušet své schopnosti, dovednosti a znalosti spolu s mnoha dalšími, stejně starými a 
vychovávanými dětmi a také příležitost uvědomit si, že skautské hnutí není jen v našem městě, ale 
že skauting prorůstá celou republikou a světem a že vlčata a světlušky tedy mají své brášky a 
sestřičky všude kolem sebe a vždy nablízku. V sobotu 5. května hostily okresní kolo tohoto závodu 
po 10 letech Židlochovice. 

V téměř letním, prosluněném ráni se sešlo na palouku na Výhonu na tři sta natěšených 
účastníků, rozdělených do 31 hlídek. Než se stačili všichni rozkoukat, už potkali partičku skautů, 
táhnoucí káru plnou věcí a bavících se o tom, kde vztyčí první skautský tábor v Československu a 
co na něm asi budou podnikat. Jelikož tento rok slavíme 100 let českého skautingu, nesl se celý 
závod v této tematické rovině a zmíněná scénka nám jej otevřela. 

Potom už se vydaly jednotlivé hlídky na trať. Ta vedla kolem polí, lesem, i podél krásných 
výhledů na Brno či Pálavu. Stanovišť bylo celkem osm a děti si na nich vyzkoušely znalost první 
pomoci při ošetřování zranění, manuální zručnost vyráběním dřevěného rámečku, schopnost řešit 
problémové situace při záchraně tonoucího, svou koordinaci i trpělivost na lanových aktivitách, 
komunikaci předáváním zpráv a psaním dopisu, znalost přírody poznáváním rostlin, kuchařskou 
dovednost, znalosti skautingu i své vlasti. Každá disciplína byla navíc provázána s určitou událostí 
nebo oblastí v českém skautingu, a tak se děti dozvěděly i něco například o vodních skautech, 
Ivančeně nebo skautské poště. 

Scénkou, představující celosvětové skautské setkání – Jamboree – jsme se se všemi rozloučili 
a závod ukončili. Mezi nejúspěšnější hlídky, které postoupily do krajského kola závodu, patří vlčata 
ze Šlapanic a Domašova a světlušky ze Želešic, Domašova a Pozořic. 

I když k realizaci takové velké akce bylo třeba několik měsíců přípravy, určitě jich nikdo 
nelituje, neboť se celá akce vydařila na výbornou a prožili jsme příjemné setkání v krásném 
prostředí.                                                                                                                         Ondřej Novák

 

Arcivévoda Evžen Habsburský a Bouzov 
Před nedávnem mě upozornila kolegyně Ing. Zdeňka Koutná na docela zajímavou 

souvztažnost našeho města a pohádkového hradu Bouzova. Byla tak pohotová, že mi k informaci 
přiložila i kopii informačního letáčku o hradu a arcivévodovi Evženu Habsburském. Informace mě 
zaujala a jistě bude zajímavá i pro naše čtenáře.  

Bouzov leží v Olomouckém kraji a je vzdálen asi 100 km. Hrad byl od konce 17. století až do 
roku 1939 majetkem německých rytířů. Během rozsáhlé přestavby ve stylu německé pozdní gotiky 
na přelomu 19. a 20. století dostal hrad až pohádkovou podobu, kterou podtrhují romantické 
interiéry s cenným zařízením a bohatou výzdobou malířskou, řezbářskou i kovářskou.  Dominantou 
hradu je 58 m vysoká hradní hláska. Pro upřesnění let přestavby do dnešní podoby uvádím léta 
1869 až 1910 a doplňuji, že nejdůležitějším obratem pro tento stavební počin bylo zvolení 
arcivévody Evžena Habsburského velmistrem Řádu německých rytířů v roce 1894. Celá přestavba 
stála na tehdejší dobu neuvěřitelných 20 milionů zlatých. 

Až potud by se mohlo zdát divné, proč se o tom zmiňuji. Souvztažnost spočívá v tom, že 
Evžen Habsburský je židlochovický rodák. Narodil se v židlochovickém zámku 21. května 1863 
jako nejmladší dítě arcivévody Karla Ferdinanda a jeho manželky Alžběty a je zapsán v matrice 
narozených našeho města na str. 337. Pro připomenutí k jeho sourozencům patřili: František Josef, 
narodil se a zemřel v r. 1855; Bedřich (Friedrich Maria Albrecht Wilhelm Karl) – narozen 4. června 
1856 v Židlochovicích; Marie Kristina (Maria Christina Desideria Henriette Felicitas Reinera) –
narozena v Židlochovicích 5. září 1858, pozdější španělská královna; Karel Štěpán (Karl Stephan 
Eugen Victor Felix Maria) – narozen 5. září 1860 v Židlochovicích. 

Arcivévoda Evžen zemřel v severoitalském Meranu 30. prosince 1954 ve věku 91 let a je 
pohřben v kostele svatého Jakuba v rakouském Innsbrucku.  

Bližší a podrobnější informace se můžete dozvědět na internetových stránkách 
http://eugen.nemeckyrad.cz/zivotopis.html.                                                             Mgr. Miroslav Cvrk

Moudrá slova 

Nemáme naftu, ani zlaté doly. Zdrojem naší schopnosti 
udržet se v západním světě je vzdělanost, pracovitost  

a vynalézavost. 

Ivan Gabal, sociolog a analytik
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Snad každý, kdo směřoval koncem měsíce července, nebo začátkem 
srpna bránou do zámeckého parku si musel v její blízkosti povšimnout 
mohutných stromů osypaných v té době světle žlutými latami květů.  

Mnoho lidí je zná a umí je i správně pojmenovat, jako jerlíny 
japonské. Je to dřevina teplejších oblastí původem z Asie, která je 
v našem parku cizokrajnou dřevinou, zastoupenou několika statnými 
stromy. Tři z nich rostou už před bránou, kde se v jejich skrytu krčí 
novinový stánek. Další stromy jsou již v zámeckém areálu, kde dva 
rozložité vyplňují prostor z obou stran hlavní přístupové cesty k zámku. 
Jsou dominantou tohoto prostoru. 

Koho třeba nezaujalo květenství jerlínů vysoko v korunách stromů na 
první pohled, mohly na ně upozornit spadlé květy, jimiž byla posypána 
země a přímo vybízející pohlédnout vzhůru, kde bylo k vidění vzácné 
stromové květenství na vrcholech hustého větvoví. 

Obdobným způsobem na to mohly upozornit i včeličky, které 
v obrovském společenství, zejména ve slunečných dnech hlasitě bzučely 
vysoko v korunách stromů při krátkých přeletech z květů na květ zaujaty 
možností bohaté snůšky. I když jsou včely v tomto období už na vrcholu 
své životní síly, nepohrdnou příležitosti ke zpestření snůšky i z květů 
jerlínů, které jsou po jistou dobu jejich hostiteli.  

Tak jako jerlíny přijaly v červenci včeličky a pohostily je svým květem, 
tak budou ochotně nabízet svá semena ptákům, kteří u nás přezimují. Na 
jerlínech  nacházejí  tou  dobou  suchý lusk,  z něhož  si  pracně dobývají 
semínka.  Obvykle  do  korun  stromů  přilétají  jednotlivě  nebo v   malých  

hejnech a nechovají se nijak nápadně.  
Jinak tomu bylo kterousi zimu před mnoha lety. Byl jsem svědkem 

invazivního náletu brkoslavů severských v obrovských hejnech na naše 
jerlíny. Jsou to krásně zbarvení ptáci s pěknou chocholkou na hlavě. 
K jejich invazím k nám dochází, když se na severu, odkud přilétají, 
přemnoží a vydají se hledat potravu jinam a my je můžeme zahlédnout i u 
nás. Jejich barevnost, s pozadím holých větví v korunách stromů, jejich 
obrovské tisícové množství, jejich pohyb při usilovném dobývání semen 
z lusků, jejich vzájemné souboje o místo na stromě, to vše je pro mne 
nezapomenutelným zážitkem.  

Jerlíny u zámku jsou mlčenlivými svědky mnoha vzácných a 
významných návštěv zámku v období od konce 19. stioletí.  Jsou tam po 
celou tu dobu důležitou součástí vytvořeného zeleného prostředí, které 
v té podobě prošlo generacemi.  

Už několikráte v posledních letech musela správa zámku zasáhnout 
do jejich života a dokonce oddělit řezem jejich uhynulé, nebo nežádoucí 
části s určitým rizikem, že nebudou regenerovat. Obavy se nenaplnily. 
Jerlíny přežily, čímž prokázaly velkou odolnost. Vždy se znovu rozrostly 
do původní krásy stromů parkového typu s původním habitem.  

Je záslužné, že je na této lokalitě stav zeleně s jerlíny zachováván, 
že ho správa parku – Lesní závod Židlochovice – nemění a provádí jen 
zásahy, kterými jsou tyto nádherné stromy udržovány. Obdivujeme, jak 
odolávají příznakům stáří a zachovávají si při tom svoji vitalitu. 

Augustin Vlašic 
 
 

 
Nábřeží – vize byl název minivýstavy studentského projektu Bc. Niny Ličkové z 5. ročníku Fakulty architektury VUT v Brně. Zájemci mohli výstavu 

zhlédnout v květnu v Malé galerii Regionálního turistického a informačního centra. 
Hned na úvodním panelu uvádí autorka výstavy nejen svoji architektonickou vizi vycházející z nábřeží řeky, ale také ve své studii někde téměř 

poeticky charakterizuje polohu Židlochovic jako malebného jihomoravského města. Přetiskujeme autorčin výstavní prolog. 
Ať už jste přijeli vnímat krásu jihomoravské přírody nebo navštívit zámek s oborou či rozhlednu na vrcholku Výhon, jistě si povšimnete i samotného 

uspořádání Židlochovic. Je to malé městečko  působícím klidným dojmem. Možná je tato imprese vyvolána pozvolností rovinaté krajiny, ploužící se 
řekou nebo snad drobným měřítkem zdejších domů.  Přitom zde vše pokojně plyne. Profesní i osobní životy obyvatel, barevná roční období i řeka 
Svratka.  Tento vodní prvek stál u zrodu města. Byl mu vždy dobrým sluhou, ale zlým pánem. Jsou zaznamenány desítky ničivých povodní, se kterými 
se Židlochovice pravidelně potýkaly. Ale opusťme minulost. 

Ústřední prostor obce dnes tvoří nábřeží s dominantním zavěšeným mostem. Ten je hlavní spojnicí dvou částí obce. Do svahu posazená starší 
část má spíše městský charakter. Oproti ní je v rovině na protilehlém břehu položen zámek, správní centrum obce a rozvíjející se volná zástavba 
rodinných domů.   

Svratka je zde schovaná mezi dvěma terénními valy. Krása a potenciál obou břehů je tak značně ochuzen. Jak jej tedy aktivovat? To je velké 
téma. Snad několik inspirací a podnětů přinese právě tato výstava.  

Tento návrh jsem zpracovala jako studentka 5. ročníku Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Oslovilo mě prostředí Židlochovic 
– samotné uspořádání obce i morfologie terénního reliéfu. Pasivita a uzavřenost stávající podoby nábřeží vyvolala mnoho nápadů, které vedly k celé 
řadě využití valů. Vše bylo koncipováno se záměrem respektovat kontext okolí. Reaguji na prostředí vytvářené obcí – v každém úseku řeky je jiné. 
Jednou se Svratka plouží mezi rodinnými domky a nabádá spíše k poskytnuti prostoru dětským hrám a nedělním procházkám, podruhé zas protéká 
centrem města, kde by měla nabídnout prostor pro odpočinek při čekání na autobus. Projekt byl vypracován jako součást semestrální ateliérové práce, 
jako vize – schéma a studijní cvičení v oboru urbanismu.  

Autorka dále zdůrazňuje, že návštěvníci její semestrální práci nemají pokládat za plánovaný záměr obce. V závěru prologu žádá návštěvníky o 
poznámky do návštěvní knihy. Uvítá zpětnou vazbu samotných obyvatel města. Včetně negativních názorů, postřehů, atp.  

K 30. květnu bylo v návštěvní knize šest zápisů. K samotným návrhům se zápisy nevyjadřovaly – spíše jen návštěvníci konstatovali, že se jim 
návrhy líbí. Zůstává však jedna nezodpovězená otázka: jaké stanovisko by při případné realizaci zaujalo Povodí Moravy. Primární záležitostí je 
bezproblémový průtok vody korytem řeky. Každá i sebemenší úprava by v případě povodňové vlny vzala za své.                                                       –rt–  

 
 
 

Určitě jsme si všichni všimli nezvykle teplého počasí na přelomu dubna a května. A skutečně bylo toto období rekordně teplé a v mnoha 
ohledech mimořádné. Ve čtyřech dnech po sobě jsem zaznamenal tropickou teplotu (v dubnu se jednalo o vůbec první dvě tropické teploty 
v Židlochovicích od roku 1990) a celkem v šesti dnech po sobě (27. dubna až 2. května) to byly teploty rekordní. Po takto extrémně teplém 
začátku měsíce mě o to více překvapila rekordně nízká teplota (+1,0°C) naměřená dne 18. května (byla to třetí nejnižší květnová hodnota za 
posledních 22 let). Myslím si však, že víc než vysoké teploty nás trápí nedostatek srážek. Vláhový deficit za první čtyři měsíce letošního roku 
dosáhl již 54,1mm (napršelo pouze 56,9mm, dlouhodobý normál je 111mm, jsme tak jen lehce nad 50% průměru) a i květen ztrátu nesnížil.                        

 Ing. Karel Král 

   Kvetoucí jerlíny    

   Na okraj jedné zajímavé výstavy … 

   Několik poznámek k nedávnému počasí  
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Už brzy po zřízení malého jezírka v zahradě u nově postaveného 
domu se ukázalo, že členové rodiny, kteří to vymysleli a spolu s ostatními 
posléze realizovali, odvedli dobré dílo k oživení prostředí u domu a 
k potěše oka. Jeho konečná podoba s vegetací rostoucí z vody i na břehu 
o tom svědčí.  

Voda do jezírka, s plochou jen několika čtverečních metrů, vtéká 
spádným kamenným korýtkem, ve kterém je cirkulující proud vody 
viditelný i slyšitelný. Jak se ukázalo, je toto korýtko s protékající vodou 
velkým lákadlem pro ptáky, kteří sem přilétají ze širého okolí, aby se 
napili a obvykle i vykoupali. Jak je známo, ptáci se rádi koupají a tady 
k tomu mají dobrou příležitost. Stejně ti, kteří u nás hnízdí, i ti na jarním a 
podzimním tahu, kteří jezírko i jeho okolí na krátkou dobu používají jako 
etapové místo odpočinku na jejich dalekých cestách.  

Chování ptáků u vody a zejména jejich koupel snad zaujme každého 
pozorovatele. Jak z nejbližších stromů sledují prostor u jezírka, kdy bude 
nejvhodnější k němu naletět a podrobit se vodní kúře. Zdá se dost 
podivné, že tito drobní opeřenci se dovedou skrz naskrz tak smáčet.  

Ani při této oblíbené vodní lázni nemohou zanedbávat svoji 
bezpečnost. Hrozí jim stálé nebezpečí na stromech i u jezírka. Mohou 
zaútočit dravci a v našem případě i toulavé kočky, číhající na břehu. 
Naštěstí je většina útoků neúspěšná, ptáci jsou obvykle rychlejší a 
dovedou se jim vyhnout. Pes patrolující na zahradě ptáky u jezírka jen 
vyplaší, když skočí do vody, aby se ochladil. 

Tyto opakované nálety ptáků k jezírku jsou k vidění po celý den. Jsou 
při tom tak čiperní, že je těžké vůbec je rozeznat. 

 
 

Mimořádnou událostí u jezírka byl nálet páru divokých kachen na 
jeho malou vodní hladinu. Jistě to byl nálet překvapivý pro náhodného 
svědka. Můžeme uvažovat, co kačer s kachnou měli v úmyslu, přece 
městem protéká řeka, na niž jsou divoké kachny svým životem převážně 
vázány a po celou zimu jsme je tam mohli pozorovat i přikrmovat. Že by je 
klidné jezírko svádělo k zahnízdění lze jistě vyloučit, neboť na tomto 
jezírku by k tomu neměly dosti klidu a prostoru. Překážkou by nemusel 
být sám člověk, na kterého si divoké kachny dovedou zvyknout.  

Jezírko si soustavně nacházejí i žáby bloudící v jeho okolí. Postupně 
jich tam přibývá. Prostředí u jezírka si oblíbily a ve vodě jsou tito 
obojživelníci ve svém živlu. Jejich první výskyt v jezírku a zakuňkání bylo 
milým překvapením. Vždyť jsou přirozenou součástí všech mokřadů a 
indikátorem jejich čistoty. Jak žab v jezírku přibývá, tak sílí intenzita jejich 
skřehotání. Ve dne to okolí tak nevnímá, ale v nočním tichu, zvláště 
v době páření, působí na lidi v domě velmi rušivě. To přimělo hospodáře 
k zásahu. Čas od času v jezírku nějaké žabky odchytne a přenese je do 
vzdálenějšího mokřadu v lese. Tam mohou bez úhony plně žít a vesele 
skřehotat. Regulace jejich počtu v jezírku se osvědčila a intenzita 
hlučnosti tam poklesla hlavně v noci na únosnou míru. 

Mokřady, které v lese zřizuje a obnovuje lesní závod Židlochovice, 
slouží také veřejnosti k exkurzím. Jsou navštěvovány jako důležité 
přírodní prvky v oživované krajině.  

Jezírko v zahradě zmíněného domu je také takovým přírodním 
prvkem, mokřadem v blízkosti sídla člověka, zřízeného k oživení 
prostředí, ve kterém žije.                                                     Augustin Vlašic 

 

 

Sledujeme-li obecní účty od druhé poloviny 16. století až do počátku třicetileté války, pak Židlochovice měly v uvedené době příjem z vyšenkování 
obecního vína a také z šenkování piva. Uvedený příjem se v účtech nazývá Příjem peněz z výdělku pivního či Výdělek z piva vyšenkovaného. 

Židlochovický pivovar se pravděpodobně nacházel v místech nynější sokolovny. Dobu jeho založení přesně neznáme, avšak je téměř jisté, že to 
bylo v době, kdy vlastnili panství Pernštejnové (v letech 1508 – 1562). Pravděpodobně byl vystavěn za Jana Pernštejna ( 1548), neboť jeho syn 
Vratislav z Pernštejna, který po něm panství zdědil, vydal na Zelený čtvrtek 23. března roku 1559 svým poddaným z Blučiny nejen výsadu vařit pivo, 
ale také stanovil za jakých podmínek. Blučinští mohli pivo vyrábět i šenkovat, směli je dovážet do městeček a vsí, které nepatřily k židlochovickému 
panství, ale v městečku Židlochovice pivo šenkovat nesměli, protože by byli konkurencí již zaběhnutého pivovaru v Židlochovicích. Dále Vratislav 
stanovil, že pokud by v Blučině neměli dostatek piva, pak mohli brát pivo pouze z pivovaru židlochovického a ne odjimud. Dále stanovil, pokud by „… 
se piva v pivovaře židlochovickém nevařilo, tehdy že vsi, městečka a panství židlochovským přislušejicích od nich zase piva bráti mají a ne odjinud.“   

Zmíněná listina tedy potvrzuje přítomnost pivovaru v Židlochovicích roku 1559. Zda-li ale pivovar stál a vařil pivo již roku 1556, kdy v obecním účtu 
je již uveden Příjem z výdělku pivního, není jisté. Židlochovice mohly odebírat pivo i z jiného panského pivovaru. 

Zápis z roku 1556 o šenkování piva v obecním šenkhauzu je nejlépe propracovaný. Nalézáme v něm údaje, kolik piva se za kterého purkmistra 
vyšenkovalo a také ve které roční době to bylo. V ostatních účtech pak byl uváděn pouze rozpis šenkování datovaný církevními svátky. V roce 1599 se 
vyšenkovalo už jen 318 sudů piva a také zisk z jednoho sudu byl nižší – od 9 do 11 grošů.  

Nejvíce piva se vyšenkovalo v roce 1611. Během 52 týdnů to bylo  celkem 448 sudů*) a během jednoho týdne to mohlo být od čtyřech do dvaceti 
sudů, většinou však osm až dvanáct. Čistý zisk pro obec z každého sudu piva činil od 11 do 16,5 grošů. 

Údaje obecních účtů jsou jistě zajímavé a svědčí nejen o prodeji piva v obecních šenkhauzích (hostincích) a příjmech obce, ale také o existenci 
prosperujícího a dnes už téměř zapomenutého pivovaru.  

Na závěr ještě dvě malé poznámky. Někteří starší občané se domnívají, že židlochovický pernštejnský pivovar stával nejen na parcele dnešní 
sokolovny, ale rozkládal se i na pozemku dnešní pošty. Právě v této budově jsou mohutné sklepy, které mohly kdysi patřit k pivovaru.  

Jan Burk ve své knize Historie židlochovických domů a jejich držitelů na straně 68 uvádí, že dle urbariální fase (daňové přiznání) byl majitelem 
domu číslo 160 (dnešní pošta) roku 1753 Antonín Synek, který byl panským sládkem a umřel v roce 1753 v 66 letech na č. 160 v pivovaře. Tento zápis 
potvrzuje oprávněnost předcházející poznámky.  

Podstatná část tohoto článku byla převzata z diplomové práce Jany Přibylové Hospodaření městečka Židlochovice ve  
2. polovině 16. století a počátkem 17. století. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Brno 2007).        Připravil –kv–. 

________________________________ 
 *) Jeden tzv. rakouský sud na pivo obsahoval 240,552 litrů piva, což bylo 170 mázů. Jeden rakouský máz měl 1,415 litrů. V účtech nejsou 

zaznamenány výdaje na nákup sudů piva, ale rovnou čistý zisk z každého jednotlivého sudu.  

   Židlochovický pivovar    

   Zahradní jezírko    

Moudrá slova 
Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic. 

                                                                                                     Talmud 
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Řádková inzerce 
Hledáme pronájem bytu 3+kk nebo 3+1 

 v Židlochovicích a okolí. Nekuřáci, bez zvířat. 
 776 365 555 

     

Pronajmu byt 3+kk v Židlochovicích.  
 775 674 411 

     
Prodám stavební pozemek v Židlochovicích v 

bývalém cukrovaru. Možná výměna za byt 
 + doplatek.   775 674 411 

     

Zveme vás na IV. ročník regionální výstavy  

ŽIDLOCHOVICKÝ HAFÍK, 

která se bude konat v neděli 17. 6. 2012 
od 14.30 hod. na Tyršově ulici 611 v 

Židlochovicích (před areálem ZŠ ve směru od 
Hrušovan). 

Vystavovat se může přijít každý poslušný a zdravý 
pejsek se svým páníčkem. Nutno se však přihlásit 

na níže uvedených adresách.  
Propozice výstavy a přihlášku najdete na 

www.orelzidlochovice.cz, www.kkzidlochovice.cz, 
startovné dle kategorií od 30Kč 

nebo si zažádejte o informace na e-mailu: 
lenka.kim@centrum.cz 

 Uzávěrky přihlášek jsou 31. 5. a 12. 6. 2012! 

Program:  
Dítě a pes   Židlochovický pes roku 2012    

Pes sympatie, o kterém rozhodne přítomné obecenstvo. 
 

Vstup všech psů na výstavu 
 jen s platným očkovacím průkazem. 
Každý majitel odpovídá za svého psa  

a případné škody, které způsobí. 
V případě nepříznivého počasí bude akce přeložena na 

náhradní termín, který bude včas oznámen. 
 

Těšíme se na Vaši účast!  
Orel Jednota Židlochovice 

Kynologický klub Židlochovice 
 

Sponzoři: společnost Dibaq a.s., výrobce 
výživových programů značky Fitmin, 

restaurace Za komínem, studio bibia.cz. 

Prodejna UHLÍ  
ŽIDLOCHOVICE, Nádražní 479  

nabízí KOSTKU, OŘECH a BRIKETY  
s JARNÍMI SLEVAMI, 
 a to až do 30. 6. 2012  

nebo do vyprodání zásob. 

 547 233 918, 776 667 739       
Otevřeno máme  

Po – Pá 7 – 16, So 8 – 2hod.  

KOMINICTVÍ ZLÍN – Vyučení kominíci provádí ve vaší obci povinnou kontrolu a čištění komínů na plyn a tuhá paliva 
 dle nařízení vlády 91/2010 Sb. Kontakt: 773 604 767. (IČ: 456 73 365) 

Iveta  Janáčková
tel:   +420 603 993 705 
e-mail: iveta.scarlet@gmail.com 

Pro více informací mne kontaktujte: 
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Dvojka v dějinách Židlochovic – 5. část  
 
 
1592 
Ve středu v den Nového léta 1592 udělil tehdejší majitel židlochovického 
panství Fridrich z  Žerotína, jeden z nejváženějších šlechticů té doby a 
zemský hejtman, městu Židlochovice velké privilegium, v němž se stanovilo: 
Aby žádný z poddaných ani jiných obyvatelův městečka Židlochovic, buď on 
stavu panského, nebo rytířského, kteří by tu bydleli, žádných vín presovaných 
od lidí přespolních hor židlochovských neměl moci skupovati. Přespolní, kteří 
v horách židlochovských měli vinohrady, směli nechati v městečku 
vypresovaná vína až do sv. Martina neb dvě neděle po něm; jinak polovina 
připadla statku, polovina obci. V nedostatku vína v Židlochovicích mohlo se 
bráti víno z vrchnostenských sklepův a nebylo-li vína i tam, od přespolních. 
Židlochovští poddaní aby brali pivo z panského pivovaru a dali šenkovati na 
obecný užitek. Na čepě mělo být dvojí víno; bylo-li by obojí nedobré, i třetí. 
Sůl se mohla na prospěch obce kupovati i prodávati. Co se týkalo roboty, 
cokoliv obilí se urodilo u žabčického dvora, měli zároveň s Hunkovskými a 
Žabčickými sežíti a v sadě u zámku seno a otavu shrabati, do dvou čtvrtí 
panského vinohradu v Kozí hoře dělníky z městečka vypraviti za panský plat, 
jak se platilo v městečku. Co se znovu dělání a zpravování mostu 
k Židlochovicům a k němu trámů tažení, kolky bití neb navazování mlýnů neb 
stavu opravování neb prahu kladení dotýkalo, to vše pozůstavil, jakž to v listu 
p. Ladislava   z  Boskovic  bylo  obsaženo.   Každý  obyvatel  městečka,  ať  
 
 
 

 
 
rytířského stavu neb panského měl s obcí trpěti a všechny povinnosti, roboty, 
hlásky obecní vykonávati; kdo by se zpěčoval, měl býti prázden všech užitkův  
a šenkování vína.  
1952 
22. června se konala v zámeckém parku okresní letní mírová slavnost 
pořádaná tentokrát Svazem československo-sovětského přátelství. V projevu 
vystoupil předseda KV KSČ v Brně Josef Juran. 
1952 
14. června se konal v kulturním sále židlochovské sokolovny slavnostní večer. 
Symfonický orchestr Brněnského kraje zde přednesl koncert z Dvořákových 
skladeb: Karneval, Vodník, Slovanské tance. Sál byl posluchači doslova nabit. 
Za dirigentským pultem stál Jiří Waldhans.  
1952 
Spolková činnost mysliveckého sdružení se v tomto roce soustředila na 
dobudování krajské koroptvárny, kterou myslivci stavěli při silnici do Nosislavi. 
Slavnostní zahájení provozu této líhně se konalo 29. června 1952; průvod 
vyšel v 8 hod. od zámku a s hudbou došel až ke koroptvárně, kterou otevřel 
zástupce ministerstva zemědělství Jaroslav Štěpánek. Toto zařízení bylo 
vybudováno k odchovu koroptví i pro export. Po předání se průvod vrátil do 
zámeckého parku, kde se konaly střelecké závody 

   Z kroniky Ozvěny věků a dní připravil –kv–. 

 
 

     Když před deseti lety vyšla knížka Z historie starého židlochovického 
kostela, byl jsem přesvědčen, že jsou v ní zachyceny všechny dostupné 
informace. Nebyly. Jedním z ne úplně využitých pramenů, v nichž se i dnes 
dají najít zajímavé poznatky, jsou staré obecní účty.  
     „V sobotu před Hromnicemi koupeno šindelů 2200 po 23 gr.“, stojí 
například v záznamech vydání z roku 1556, které se týkají opravy kostela. 
Z obecní pokladny bylo tehdy vydáno jeden a půl zlatého a šest grošů. Stejný 
materiál byl v témže roce nakoupen ještě třikrát. Ve druhé várce to bylo 8300 
šindelů za 8 1/2 zlatých, v další 8000 za 7 zlatých a 10 grošů a nakonec 7500 
za 6 zlatých a 26 ½ grošů. Celkem tedy bylo koupeno 26 000 šindelů, což 
není málo. O rozsahu opravy svědčí i další nakoupený materiál. Nechybějí 
podzednice, krokve, latě, prkna, hřebíky šindelní, hřebíky laťové, hřebíky do 
trámů, olej na hřebíky nebo žlab na kostel. Kromě potřebných předmětů jsou 
zapsány i výdaje za práci. „V auterý po sv. Bartoloměji za 6 tovarychů, kteří 
hřebíky vytahovali a spravovali po 2 gr. 2 d., za pivo jim dáno 2 gr.4 d.“ Platilo 
se nejen za vytahování a spravování hřebíků, ale i za nošení šindelů a 
dalšího materiálu, za vyklízení a vymetání kostela, za pobíjení kostela, 
formanům za přivezení, nošení a skládání všeho možného a za přeřezávání a 
štípání dřeva.  
     Z těchto nenápadných záznamů lze usoudit, že starý kostel měl 
šindelovou, tedy dřevěnou střechu, která v roce 1556 prošla zásadní 
rekonstrukcí, kdy byla prakticky vyměněna za novou. Je zřejmé i to, že v té 
době se staré hřebíky nevyhazovaly, ale opravovaly, aby se daly znovu 
použít. Nové se kupovaly na trhu nebo přímo u kováře, který je ručně vyráběl.  
     Účty z roku 1556 obsahují i další výdaje, související s kostelem: za provaz  
ke  zvonům,  za  špek „k mazáním  zvonův  na věži při kostele“,  za  opravení                                                   

 

zámku zapadacího na věži, za opravení ruky u hodin, za dřevěný olej 
k hodinám, „za 2 železa k hodinám, co se pohnuly,“ hodináři za opravení 
hodin. Z těchto záznamů lze vyčíst, že na věži byly zvony, tedy nejméně dva, 
věž se zamykala na zámek a na věži byly hodiny. Z toho je nejzajímavější 
údaj o hodinách, protože těch je poskrovnu a rok instalace hodin nebyl dosud 
zjištěn. I znalec židlochovické historie František Horák si kdysi poznamenal: 
„Kdy byly hodiny na židl. kostele a za koho je nám neznámo, můžem jen 
předpokládat, že to mohlo býti na začátku XVI. st. za prvních Pernštejnů.“ 
Nyní máme jistotu, že v roce 1556 hodiny na věži již byly. A že v tom roce 
nějak zlobily, přestože byl používán „volej dřevěný na maštění hodin“. 
Několikrát se totiž utrácelo za posla, který chodil do Přibic k hodináři, i za 
hodináře samotného. 
     Zajímavý záznam je z roku 1611: „V sobotu po Hromnicích od vymetení 
11 komínů na věži, na faře, ve škole, v rathauze, v špitále, v pastouškách a 
v šatlavě po 2 gr. 22 gr.“ Byl-li na věži komín, musela tam být i kamna. Další 
položka z téhož roku vypovídá o frekvenci vymetání. „V sobotu po sv. 
Ondřejovi komináři od vymetání 6 komínů, na věži, faře, ve škole, špitále a 
pastouškách 12 gr.“ Změna nastala v roce 1657, kdy v položce za vymetání 
komínů věž neboli zvonice poprvé chybí a v dalších letech se už neobjevuje. 
Že by byla kamna z věže odstraněna? 
     Z roku 1682 je výdaj „tesaři od stříšky pobíjení nad vraty při chrámu Páně 
dáno 4 kr.“ A zase jsme chytřejší. Kdo doteď věděl, že nad vchodem do 
kostela byla dřevěná stříška?  
    Řeklo by se, že staré účty jsou nezáživné čtení. Jak je ale vidět, skrývají 
mnohé zajímavosti. Kdo ví, co se kdy z podobných záznamů ještě o starém 
kostele dozvíme. 

    Ing. Jiří Smutný                   

 

 Listujeme v kronice  Listujeme v kronice  Listujeme v kronice  

Zajímavosti o starém kostele    

Ve věku nedožitých 85 let zemřel známý režisér a herec Stanislav Remunda. Pražský rodák žil  
až do svých studentských let žil v Židlochovicích. Působil v několika pražských divadlech, 

 mj. i na Vinohradech. Ztvárnil celou řadu filmových rolí. Čest jeho památce! 

     
Letos si připomínáme jedno zajímavé výročí. Před 775 lety, tedy v roce 1237 se na latinsky psané 

listině z královské kanceláře objevuje v řadě jmen i Rym de Selowiz. Výraz de Selowiz lze v souladu 
s jazykovým vývojem přeložit „ze Židlochovic”. 



 8 

   
Od Bobravy na Bučín 
 
V sobotu 21. dubna 2012 se uskutečnil 89. výlet klubu turistů. Tentokrát do blízkých ale málo známých Omic západně od Brna, malé obce nad 

říčkou Bobravou, která je v historických pramenech zmiňována již v r. 1104. Rozkládá se ve svahu nad říčkou a má trochu přes 700 obyvatel. My jsme 
už tradičně přicestovali vlakem z Hrušovan s jedním přestupem na malou zastávku nedaleko zdejšího lomu. Žlutá značka nás dle plánu vedla nejprve 
kolem řeky k silnici a pak vzhůru do lesnatého kopce plného sasanek a medvědího česneku.  Zanedlouho nás trasa dovedla k hájovně na hřebeni a 
k místu, kde kdysi ve středověku stával hrad či hradiště Bučín. Dnes už jsou tu jen nepatrně patrné bučinou a habřím zarostlé valy někdejší rozsáhlé 
stavby. Žlutá turistická značka nás po devíti kilometrech dovedla do Tetčic, kde nás zlákala restaurace hotelu U Crlíků k závěrečnému občerstvení. 

Přímo v Tetčicích na skalnatém výchozu nedaleko nádraží stojí pozoruhodná socha Sv. Jana Nepomuckého pocházející z přelomu 18. a 19. 
století, pod ní stojí neobvyklá skupina kříže s dvěma pylony s reliéfy Panny Marie a sv. Jana z roku 1850. 

Mandloňovou stezkou na rozhlednu – 90. výlet klubu turistů tentokrát netradičně a poprvé na kolech. 
       V sobotu 19. května 2012 se vydali židlochovičtí turisté na kolech od městského úřadu přes Nosislav a Křepice až na novou Mandlovou rozhlednu 
nad Hustopečemi. Trasa měří kolem 18km jedním směrem, což znamená, že jsme najeli asi 36 km.  

Za Klub turistů M. Cvrk a P. Válek 
 
 
 
• Úžasný kalendář se seznamem historických výročí, narozenin a úmrtí v konkrétní den naleznete na internetových stránkách 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_historick%C3%BDch_v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD. Pokud by se vám nechtělo opisovat složité zadání, 
pak zřejmě postačí, abyste zadali do vyhledavače heslo Seznam historických výročí – Wikipedie.  

• Cenné údaje vám mohou poskytnout internetové stránky http://www.vypocet.cz/index.php. Naleznete zde výpočet důchodu, tabulku velikostí 
oblečení i obuvi, výpočet měsíčních splátek hypotečního úvěru, výpočet nemocenské, jak jste na tom s vaší tělesnou hmotností a možná ještě 
některé další údaje, které vám mohou být užitečné. 

• Často si právem stěžujeme na nepořádníky, kteří pohazují po zemi odpadky, ačkoliv mají nablízku odpadkové koše. V tomto směru jsou 
odstrašujícím příkladem kuřáci, kteří neváhají pohodit nedopalek kdekoliv a třeba i do okrasného trávníků či záhonů s keři. Velmi podivné a zcela 
nepochopitelné je však chování některých řidičů, kteří vysypou přeplněné popelníky pod zaparkovaný vůz na ulici, či náměstí. Po jejich odjezdu 
zanechají po sobě čitelný, avšak anonymní podpis nezdvořilého chování. Jsou naštěstí i zodpovědní lidé, kterým nepořádek není lhostejný a 
mnohdy pro ně výlet do přírody znamená vzít s sebou i tašku, do níž sbírají odpadky. Obdiv i pochvalu zaslouží paní učitelka Jarmila Nedevová.  
Už po řadu roků ošetřuje okrasné záhonky s pivoňkami u farské zdi.   

• V noci ze soboty 5. na neděli 6. května se Měsíc na své oběžné dráze vejčitého tvaru dostal do takzvané periapsidy. Ocitl se tak ve vzdálenosti 
356 955 kilometrů od zeměkoule, zatímco střední vzdálenost Země a Měsíce je 384 400 kilometrů. Poněvadž byl v tuto dobu ve fázi úplňku, byl tak 
na pohled asi o 14 procent větší a 30 procent jasnější než obvykle. 

• Morava tolerantní se jmenuje výstava, která je od 1. června 2012 umístěna v Červeném kostele v Brně (evangelický kostel J. A. Komenského). 
Mimo jiné je zde také umístěn panel s názvem Židlochovice, který oceňuje náboženskou tolerantnost Fridricha z Žerotína.  
Bližší informace www.nockostelu.cz. 

• Slet sokolských plakátů 1901 – 1948 je název výstavy, která se uskuteční od 30. 5. do 24. 6. 2012 v Domě umění města Brna jako přidružený 
program 25. Bienále Brno 2012 a jako součást krajského sokolského sletu. Jedná se o mimořádný výstavní projekt, na němž bude vůbec poprvé 
k vidění komplexní soubor výtvarné a grafické tvorby k všesokolským sletům v letech 1901 – 1948 od předních českých výtvarných umělců. 

• V pátek 1. června v pozdních večerních a nočních hodinách budou mít návštěvníci možnost nahlédnout do míst, která budou mimořádně 
zpřístupněna. Ten den budou totiž otevřeny církevní památky. A tak mohou zájemci vystoupat k nočním vyhlídkám z věží, vstoupit do starobylých 
prostor krypt či rajských zahrad uvnitř klášterů. Noc kostelů je mimořádnou příležitostí se setkat s krásou architektury či výtvarného umění a hudby. 
Podrobnější informace naleznete na www.nockostelu.cz a www.cz-museums.cz.  

• Ve dnech 9. – 10. června si můžete zajet do Kunštátu. V zámeckém parku se uskuteční již pátý ročník svátku řemesel. Návštěvníci se mohou těšit 
na unikátní ukázky lidových řemesel, jakými budou například pálení uhlí v milíři, výroba plechových zvonců, tavení železa v hliněné peci, výroba 
ručně foukaného skla, drátování hliněných krajáčů, výroba loukoťových kol, výroba keramiky na hrnčířském kruhu atp. Informace na  
www.kunstat-mesto.cz nebo www.osremesla.cz.  

• Na přelomu května a června se v Brně již po patnácté konají desítky kulturních festivalových akcí pod názvem Brno – město uprostřed Evropy. 
Festival bude zakončen ohňostrojem 8. června ve 22.30 hod. na Špilberku.  

• Na Břeclavsku jsou už postaveny rozhledny v Bořeticích, Starovičkách, Velkých Pavlovicích, Boleradicích a Hustopečích. 5. července bude 
slavnostně otevřena nová dvacet šest metrů vysoká rozhledna v Přítlukách. 

 
DÁRKOVÉ ZBOŽÍ – Krista Lišková 

 605 263 997 
Váš dárek zabalíme ZDARMA! 

krista.liskova@seznam.cz 
nám. Míru 155, 667 01 Židlochovice 

 

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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90. výlet židlochovických turistů a možná i TIP NA VÝLET pro vás   

   Zaznamenali jsme…    


