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Výsledky mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny 2013

Volby do Poslanecké sněmovny

Vážení spoluobčané,
letošní vlídný nástup podzimu potvrdil, 

že i toto roční období má svoje kouzla, a pěk-
né počasí nás lákalo k vycházkám do přírody.

Nejvýznamnější událostí uplynulého měsí-
ce pak byly volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. V Židlochovicích 
proběhly volby v obou volebních okrscích 
důstojně a bez komplikací. Členové voleb-
ních komisí a také zapisovatelky si zaslouží za 
svoji práci naše poděkování. Těší mě také, že 
v Židlochovicích byl o volby zájem. Voleb se 
zúčastnilo o 5% voličů více, než je celorepub-
likový průměr. Jen pro zajímavost - v nedale-
kém Měníně přišlo k volbám jen 54,6 % voličů, 
zatímco v sousedním Otmarově 81,6 %. To, jak 
volby splnily svůj účel, tedy jak se podaří stabi-
lizovat vedení našeho státu, se ukáže v příštích 
měsících.

V září se uskutečnila dotazníková akce 
v rámci tvorby strategie města „Plánujeme 
rozvoj města - společně“. Byl to první krok 
v tvorbě strategie města na období 2015-
2025. S pomocí vyplněných dotazníků jsme 
od Vás získali podněty a témata, která budou 
následně rozpracována v odborných komi-
sích. Tematické oblasti budou v průběhu roku 
2014 diskutovány s veřejností, aby konečný 
výstup „Strategie města Židlochovice“ odpo-
vídal mínění veřejnosti a možnostem našeho 
města.Výstupy z dotazníků ještě nemáme 
dopracovány, přesto mohu napsat, že nejví-
ce diskutovaná témata byla:

nedodržování rychlosti aut v obci
psí výkaly znečišťující veřejná prostranství
ohrožování chodců cyklisty na chodníku
nebezpečná křižovatka u mostu
nebezpečné přechody u autobusového 
nádraží a u PENNY
vzhled autobusového nádraží
chybějící lavičky
Nejvíce informací získávají naši občané dle 

dotazníku ze zpravodaje.
Náměty, které jsme získali z Vámi vyplně-

ných dotazníků, se v podstatě shodují s téma-
ty, kterými se v současné době vedení města 
zabývá.
Časté porušování povolené rychlosti 

ve městě se snažíme řešit dvěma způsoby. 
Na ulici Nádražní byl nedávno umístěn infor-
mační panel, který informuje řidiče o rychlosti, 

–
–
–
–
–

–
–

Přinášíme výsledky mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny, které se konaly ve 
dnech 25. a 26. října letošního roku. Do souboje o 200 poslaneckých mandátů se přihlásily 
volební strany a hnutí, na jejichž listinách se objevilo 5 923 kandidátů. 

Po sečtení výsledků ve čtrnácti krajích ČR jsou tyto konečné výsledky:
20,45% hlasů získala ČSSD ● 18,65% získalo hnutí ANO 2011 ● 14,91% KSČM ● 11,99% TOP 09 
● 7,72% ODS ● 6,88% hnutí Úsvit● 6,78% KDU-ČSL.
Další politické strany a hnutí nedosáhly na volitelnost nutnou pro vstup do Parlamentu, 
proto je neuvádíme.  

V Židlochovicích jsme volili ve dvou okrscích a v jejich součtu při volební účasti 64,37% 
byly výsledky následující:
22,27% občanů hlasovalo pro ČSSD ● 18,97% hlasovalo pro hnutí ANO 2011 ● 14,43% hla-
sovalo pro TOP 09 ● 11,47% pro KSČM ● 9,03% pro ODS ● 6,13% pro Úsvit ● 5,62% pro KDU-
ČSL ● 3,63% pro Stranu zelených ● 2,61% získali Svobodní (Strana svobodných občanů) ● 
2,61%  hlasovalo pro Českou pirátskou stranu ● 1,47% hlasů získala Strana práv občanů 
Zemanovci ● 0,39% občanů hlasovalo pro Dělnickou stranu sociální spravedlnost ● pro 
politické hnutí Změna hlasovalo 0,34% občanů ● Strana soukromníků ČR obdržela 0,28% 
hlasů ● volební blok Hlavu vzhůru obdržel 0,22% hlasů ● Suverenita  0,17% ●  Koruna Česká  
rovněž 0,17% ● LEV 21 – Národní socialisté 0,11% hlasů.

V obálkách našli voliči 18 hlasovacích lístků volebních stran a hnutí, na jejichž listinách se 
objevilo 5923 kandidátů.

Podle údajů Českého statistického úřadu zpracoval Karel Vavřík.

Vlastimil Helma

ilustrační foto

Slovo starosty

>> pokračování na str. 2
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Výstava jablek
ZO ČZS Židlochovice uspo-

řádala ve dnech 8.–13. 10. 
2013 výstavu jablek a zahrád-
kářských výpěstků, doplněnou 
o výstavu tropických a sub-
tropických rostlin. Výstava se 
konala ve spolkové budově 
ZO ČZS. Vystaveno bylo 125 
odrůd jablek, 28 hrušek a dal-
ších více jak 50 různých méně 
známých plodů (kdoule, dřín, 
kalina, jeřáb, mišpule, hloh, 
bez černý, švestky, aktinidie, 
hrozny a další). Výstavu zahájil 
předseda ZO ČZS Jan Šotnar. 
Po zahájení výstavy podal 
odborný výklad k tropickým 
a subtropickým rostlinám 
pan Jan Urbánek, který tuto 
expozici instaloval a po dobu 
konání výstavy poskytoval 
poradenskou službu, ohled-
ně pěstování těchto rostlin. 
Účastníci výstavy mohli ochut-
nat různé ovocné mouční-
ky, které připravily manželky 
zahrádkářů, jablečný mošt, 
hroznové víno, pálenku z jab-
lek. Výstavu navštívili mimo 
běžné zájemce studenti VŠZ 
Mendelovy univerzity Brno 
s profesorem Řezníčkem, 
žáci Základní a děti z Mateř-
ské školy Židlochovice. Všem, 
kteří poskytli vzorky ovoce, a 
všem, kteří se na této akci a 
její přípravě podíleli, zvláště 
panu Janu Urbánkovi, pat-
ří poděkování. Po ukončení 
výstavy věnovali zahrádkáři 
jablka dětem Mateřské školy 
Židlochovice.

Jan Šotnar
ZO ČZS Židlochovice

Bowling v Židlochovicích
Bowlingovou sezonu jsme 

v orlovně zahájili dnem ote-
vřených dveří. Děti i rodiče 
si tu mohli zdarma vyzkoušet 
bowlingové dráhy. Dospělých 
moc nepřišlo, ale vynahradily 
to děti, a to jak počtem, tak 
i výší náhozů. Nejlepší hrá-
či byli odměněni dětským 
šampaňským a pozvánkou 
na kurzy bowlingu. Ty budou 
probíhat s akreditovaným lek-
torem, který má mnohaletou 
zkušenost, možnost zapojit 
se mají děti i dospělí. Druhý 
týden v říjnu se konal 2. ročník 
turnaje dítě + rodič.  Sobotní 
dopoledne tak aktivně strávi-
lo 10 dvojčlenných družstev.  
Všichni byli odměněni slad-
kostmi a nejlepší tři družstva 
ještě medailemi a poukázka-
mi na volný vstup na bow-
ling. 20. 10. 2013 byl zahájen 
4. ročník židlochovické ligy, 

kterou se pohybuje. Je umístěn 
50 m za značkou IS 12a „Začátek 
obce“ směrem do města. Ze sta-
tistiky, kterou získáváme z paměti 
tohoto zařízení, vjíždí 40% řidičů 
do města rychlostí vyšší než 60 
km za hodinu. Bohužel ani rych-
losti nad 100 km/hod. nejsou 
výjimkou. Podle pozorování ale 
velká část z nich svoji rychlost 
sníží na rychlost blížící se přede-
psané „padesátce“. Na ulici 
Tyršově bylo naproti základní 
škole pořízeno zařízení, které 
automaticky měří a zazname-
nává rychle jedoucí automobily. 
Stejné zařízení bylo instalováno 
na Žerotínově nábřeží. Toto měří 
rychlost aut jedoucích u nebez-
pečného přechodu z Havlíčkovy 
ulice na lávku směrem k městu. 
Záznamy o přestupcích z těchto 
dvou zařízení již předává městská 
policie k řešení odboru dopravy 
města. Vyzývám řidiče, aby jez-
dili ve městě povolenou rychlostí 
nejen v kontrolovaných úsecích, 
a přispěli tak k bezpečnosti své, 
cyklistů a chodců.

Aktivitu města k omezení 
počtu projíždějících kamionů 
jsem popsal ve zpravodaji před 
prázdninami. V současnosti již 
máme projekt dopravního zna-
čení k zákazu tranzitu po silnici 
II. třídy mezi Břeclaví a Brnem. 
Čekáme, jak se k němu vyjádří 
kompetentní orgány.

K bezpečnosti chodců na kři-
žovatce u mostu jistě přispěje 
právě prováděná instalace 

osvětlení dvou přechodů přes 
hlavní silnici. Často jsem dota-
zován, jestli to budou semafory. 
Bohužel na světelné signalizační 
zařízení, které by pomohlo zvýšit 
bezpečnost a průjezdnost křižo-
vatky, zatím město nemá dosta-
tek fi nancí. Cena tohoto zaříze-
ní se pohybuje kolem 5 milionů 
korun a Jihomoravský kraj jako 
správce této komunikace městu 
fi nančně nepřispěje.

Ze zasedání rady a zastupitelstva města

Výběr z usnesení RM 20. 9. 2013
RM rozhodla:

přijmout dotaci na akci „Sta-
vební úpravy MŠ na sídl. Druž-
ba 673, Židlochovice – zatep-
lení objektu“ od Ministerstva 
životního prostředí, Praha 
10, za podmínek uvedených 
v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace
zadat zhotovení digitálního 
povodňového plánu měs-
ta Židlochovice a správního 
obvodu ORP Židlochovice fi r-
mě 3T PROMO, s.r.o., Vranovi-
ce a uzavřít smlouvu o dílo

RM bere na vědomí:
přidělení dotace Nadací ČEZ 
na projekt „Rekonstrukce stře-
chy hasičské zbrojnice – I. eta-
pa“.
plánované setkání židlocho-
vických lékařů a podnikatelů 
v říjnu 2013

Výběr z usnesení ZM 25. 9. 2013
ZM bere na vědomí:

zprávu o připravované Strate-
gii rozvoje města Židlochovice 
pro roky 2015 -2025

ZM rozhodlo:
v souladu s § 6 odst. 5 písm. 
a) zákona č. 183/2006 Sb. 
O územním plánování o poří-
zení změny č. VIII územního 
plánu města Židlochovice.
Tato změna bude zahrnovat 
tři lokality:
1. Z 1/VIII – Lokalita se nachá-
zí za ulicí Masarykovou vedle 

silnice do Blučiny. V územním 
plánu se jedná o stabilizova-
nou plochu zemědělského 
půdního fondu. Požadavek: 
změna tak, aby bylo mož-
né na této ploše zrealizovat 
výstavbu rodinného domu.
2. Z 2/VIII – Lokalita se nachá-
zí v ulici Nad Farou. V územ-
ním plánu je ve spodní části 
pozemku p. č. 1635 návrhová 
plocha pro bydlení v rodin-
ných domech, na zbývají-
cí části pozemku se jedná 
o stabilizovanou plochu 
zemědělského půdního fon-
du. Požadavek: změnit pro 
možnost výstavby RD v cca 
polovině parcely č. 1635, tj. 
nad plochou vymezenou pro 
bydlení.
3. Z3/VIII – Lokalita, která je 
v územním plánu označena 
jako plocha pro dopravní 
koridor související s elektriza-
cí a modernizací trati Hrušo-
vany u Brna – Židlochovice 
a dopravním terminálem. 
Požadavek: změnit tuto plo-
chu dopravní infrastruktury 
a zapracovat do ní koncept 
„Studie optimálního uspořá-
dání přestupního terminálu 
Židlochovice“.

ZM určilo:
jako určeného zastupitele dle 
§ 6 odst. 5 písmeno f) staveb-
ního zákona p. starostu Vlasti-
mila Helmu, který bude spolu-
pracovat s pořizovatelem dle 

stavebního zákona na poříze-
ní změny.

Výběr z usnesení RM 11. 10. 2013
RM rozhodla:

zakoupit novou světelnou 
dekoraci od fi rmy AZ dekora-
ce s.r.o. za účelem vánočního 
nasvětlení náměstí.
vypracovat stanovisko měs-
ta k návrhu NPÚ Brno – Nové 
vymezení ochranného pásma 
v Židlochovicích – zónování
že nejvýhodnější nabídku 
na akci „Hasičská zbrojnice 
– Oprava krovu“ podala fi rma 
AKZ Stavby, spol. s.r o., Oře-
chov
uzavřít smlouvu o výpůjčce na 
část parc. č. 2780/17 o výmě-
ře cca 135 m2 s fi rmou Zelenka 
s.r.o. za účelem zbudování a 
užívání veřejného parkoviště 
(plocha vedle areálu na zpra-
cování drůbeže na ulici Topo-
lová)
vypovědět nájemní smlouvu 
č. 102/09 na pronájem kou-
paliště k 30. 11. 2013 z důvodu 
neplacení nájemného

RM ukládá:
vyhlásit výběrové řízení 
na pozici koordinátora pro-
jektu „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spoluprá-
ce v ČR v rámci území správ-
ních obvodů obcí s rozšířenou 
působností“

>> strana 3
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která se těší rok od roku vyš-
ší účasti. Do konce roku jsou 
v plánu ještě další turnaje, 
na které si Vás dovolujeme 
pozvat – dětský halloween-
ský bowling, turnaj jednotliv-
ců, turnaj smíšených dvojic, 
orelská devítka (osmička) a 
netradiční Štěpánský turnaj 
dětí a dospělých. Budeme 
se těšit, že se na některém ze 
jmenovaných klání potkáme. 

Jana Bělohlávková
Orel jednota Židlochovice

Bazar sportovních potřeb 
se konal v sobotu 12. 10. 
2013 v židlochovické orlovně. 
Všichni, kterým doma přebý-
valy nepoužívané lyže, brus-
le, lyžáky, kola, koloběžky, 
odrážedla či oblečení, je zde 
mohli nabídnout k prodeji. 
Nabídka byla široká, objevilo 
se zde několik kol, koloběžka, 
lyže sjezdové i běžkařské, 
brusle a lyžáky, široká byla 
nabídka dětského zimního 
oblečení. Nakupující byli 
spokojeni, za minimální cenu 
pořídili, zejména svým dětem, 
jindy drahé sportovní náčiní 
za zlomek ceny.  

Gabriela Motlíčková
Orel jednota Židlochovice

Postavme školu v Africe
V týdnu od 7. do 11. 10. 

2013 se v Židlochovicích usku-
tečnila sbírka Postavme školu 
v Africe, která je zaměřena 
na stavbu škol a podporu 
vzdělávání v Etiopii. V letošním 
roce se na místních školách a 
v ulicích Židlochovic vybralo 
celkem 9.500,- Kč. Děkujeme 
všem za příspěvek!

Ondřej Novák
Skauti Židlochovice

Světový den diabetu
V České republice se s cuk-

rovkou léčí téměř 800 tisíc lidí 
(zdroj: ÚZIS). Protože tato váž-
ná nemoc nebolí, její rizika 
lidé často podceňují a k lékaři 
přijdou až s komplikacemi. 
Počet diabetiků se v posled-
ních letech prudce zvyšuje a 
věk diabetiků naopak snižuje. 
Nemoc si nevybírá ani věk, 
ani pohlaví. I když se lékařská 
věda snaží pacientům s diabe-
tem maximálně ulehčit život, 
velká část zodpovědnosti 
zůstává na nich samotných. 
MUDr. Michal Haas ze spo-
lečnosti Eli Lilly, která se výzku-
mu a léčbě cukrovky dlou-
hodobě věnuje, připomíná 

Na počátku letošního roku vznik-
la na území Židlochovicka a 
Pohořelicka Místní akční skupina 
Podbrněnsko, o. s., která si klade 
za cíl přispět k rozvoji území saha-
jícímu od Rebešovic po Ivaň. 
Místní akční skupiny (MAS) jsou 
organizace, které napomáhají 
místním subjektům (neziskovým 
organizacím, podnikatelům, 
malým podnikům, obcím) spo-
lečně rozvíjet své území. Společ-
ně je formulován plán rozvoje - 
strategie, a na jejím základě jsou 
do území přidělovány dotační 
prostředky, ze kterých se fi nan-
cují projekty konkrétních místních 
žadatelů – podnikatelů, NNO, 
obcí.  
Předkladatelem strategie (žada-
telem o úhrnnou dotaci) je MAS, 
nikoli obec nebo sdružení obcí. 

Rozvoj území Židlochovicka a Pohořelicka

Ing. Jana Richterová
MAS řídí také realizaci schválené 
strategie a vybírá jednotlivé pro-
jekty, které mají být podpořeny.
V naší republice jsou MAS již 
zavedeným dotačním zprostřed-
kovatelem, a tak pro představu, 
jakých projektů se fi nanční pod-
pora může týkat, uvádíme něk-
teré z  „maskami“ podpořených 
projektů: MAS Kyjovské Slovácko 
v pohybu  - např. Oprava fary 
v Šardicích, Rekonstrukce fotba-
lových šaten, Vybavení Galerie 
pro pořádání výstav, MAS Miku-
lovsko o.p.s. - Pořízení technolo-
gie truhlárny, Technologie spilek 
a ochlazení mladiny, Úprava 
spojovacího chodníku v obci 
Bavory, Pořízení vybavení pro 
drezúru a vozatajství a další. 
MAS Podbrněnsko je na počát-
ku. Aby mohly být podpořeny 
konkrétní projekty podnikatelů, 
“neziskovek“ či samospráv, musí 
být nejprve společně formulo-
vány priority rozvoje - za účasti 

zástupců neziskového sekto-
ru, podnikatelů, samosprávy a 
veřejnosti. Za tím účelem se usku-
tečnilo 26. 9. 2013 v Pohořelicích 
veřejné setkání, kde účastníci 
diskutovali o jednotlivých oblas-
tech rozvoje a v nich defi novali 
problémy. V listopadu a prosinci 
proběhne dotazníkové šetření, 
kde bude moci každý vyjádřit 
své názory na toto téma. Závěry 
diskuse a dotazníkového šetření 
budou zapracovány do analýzy 
území. Budou stanoveny priority 
rozvoje, které budou projedná-
ny na druhém veřejném setkání. 
Je důležité, abychom dokázali 
společně nalézt a ve strategii 
formulovat podstatné a aktuální 
okruhy, do kterých budou moci 
konkrétní žadatelé své projekty 
zacílit. Uvítáme všechny, kdo se 
budou chtít zapojit a přispět svý-
mi konstruktivními podněty.  Více 
informací najdete na www.pod-
brnensko.cz.

Od července platí nová 
vyhláška upravující podmínky 
kácení stromů. Nově vyhláška 
přináší zásadní změnu v přístupu 
ke kácení stromů v uzavřených 
soukromých zahradách. Od 15. 
července již nemusí majitel na 

Změna v kácení stromů

Ing. Milan Komenda
vlastní zahradě žádat obecní 
úřad o povolení kácení stromů. 
Podmínkou dle nové vyhlášky 
je, aby zahrada byla pozemek 
u bytového domu nebo u rodin-
ného domu v zastavěném území 
obce, který je stavebně oplo-
cený a nepřístupný veřejnosti. 
Všechny tyto znaky musí zahra-
da splňovat současně. Výjimku 
tvoří dřeviny, které jsou součástí 

významných krajinných prvků, 
stromořadí a keřové porosty pře-
sahující plochu 40 m2, kterým 
vyhláška nově ochranu zpřísňuje. 
V zahradách neoplocených a 
mimo zastavěnou část je možné 
kácet dřeviny s obvodem kmene 
do 80 cm (ve výšce 130 cm nad 
zemí) bez předchozího povolení 
obecního úřadu.

>> strana 4

Mapa území Místních akčních skupin na jih od Brna
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Informace o událostech řeše-
ných MP Židlochovice v měsíci 
srpnu v obcích Blučina, Vojko-
vice, Žabčice a ve městě Židlo-
chovice.

měření rychlosti vozidel 3x 
vážení nákladních vozidel ve 
spolupráci s PČR 
řešení 2x oznámení rušení noč-
ního klidu v Židlochovicích 
v obci Vojkovice řešení vleklé-
ho sporu sousedů a nález kra-
dených dokladů 
ve městě Židlochovice 
zadržení muže, který odcizil 
trubky z lešení a chtěl je ode-
vzdat do sběrny druhotných 
surovin – předán PČR 
na žádost PČR pátrání po vozi-
dle v obci Blučina
v obci Žabčice asistence při 
hasičském cvičení 
při kontrolní činnosti na cyk-
lostezce nalezení samotné 

Informace o událostech řešených Městskou policií

Milan Šebek
Městská policie Židlochovice

pětileté holčičky, kterou hlídka 
zavezla k rodičům do Žabčic 
asistence při dopravní nehodě 
se zraněním ve městě Židlo-
chovice 
kontrola a vykázání prodejců 
levných energií za porušení trž-
ního řádu 
asistence při pořádání hodů 
zadržení muže, který odebíral 
železný šrot od občanů bez 
patřičného povolení 
výjezd na tísňové volání z nou-
zového tlačítka pro seniory 

(rozbití vstupních dveří nezná-
mým pachatelem) 
odstranění čtyř kusů injekčních 
stříkaček a odchyt pěti psů 
oznámení majitelky obcho-
du na sídlišti, že se jí zákazní-
ci snažili podvést při vracení 
peněz – předáno PČR 
asistence při první pomoci zra-
něné ženě v obci Hrušovany u 
Brna 
zadržení muže, který řídil vozi-
dlo pod vlivem alkoholu – pře-
dán PČR

ilustrační foto

Zaznamenali jsme ...

alarmující skutečnost: „Pouze 
část pacientů chce o svém 
onemocnění vše vědět a 
aktivně ho ovládat. Základní 
podmínkou léčby je totiž vůle 
pacienta naučit se s cukrov-
kou žít a pravidelně sledovat 
hladinu cukru v krvi, zazna-
menávat údaje k jednotlivým 
dávkám inzulínu (množství, 
datum, čas), vypočítat, jak 
velkou je potřeba aplikovat 
další dávku, a v neposlední 
řadě se musí naučit zachá-
zet s pomůckami pro aplikaci 
inzulínu.“ Den diabetu s Lilly, 
který se koná v sobotu 9. 11. 
v brněnské ZOO při příležitos-
ti Světového dne diabetu, je 
zaměřen nejen na nemocné 
cukrovkou, ale také na širo-
kou veřejnost. Každý z nás by 
měl mít základní povědomí 
o tom, co cukrovka a život s ní 
znamená. Edukační program 
Den diabetu s Lilly představí 
v brněnské ZOO zábavnou 
formou zásady správného 
životního stylu diabetika, mezi 
něž patří také pravidelný 
pohyb a zdravé stravování. 
Program na pěti stanovištích 
na trase prohlídky ZOO bude 
probíhat od 10 do 16 hodin 
a je určen především dětem. 
Všichni držitelé průkazu dia-
betika mají po dobu akce 
vstup do ZOO zdarma.  

MUDr. Terezie Skokanová

Smrt je jen začátek
Vnímání smrti a posmrt-

ného života v předkřesťan-
ských dobách je netradičním 
námětem výstavy, který zvo-
lilo jako svůj námět Muzeum 
ve Šlapanicích.  Výstavní sály 
muzea zaplnily kostry, šper-
ky z hrobů i mumie. Můžete 
si také prohlédnout mno-
ho unikátních rekonstrukcí. 
Například pohřeb v korunách 
stromů, hrob upíra, pohřeb 
náčelníka z doby železné atp.  
Z oblasti jižní Moravy můžeme 
zhlédnout kostrové hroby či 
rekonstrukci lebky se zlatými 
šperky od Býčí skály. Výstava 
je otevřena do 5. ledna 2014.

Jakubská cesta
Jakubská cesta jižní Mora-

vou a Weinviertelem je název 
letáku, který vydala Centrála 
cestovního ruchu Jižní Mora-
va pro pěší turisty. Přiložená 
mapka znázorňuje cestu z Br-
na přes Modřice, Rajhrad, Voj-
kovice do Židlochovic a dále 
přes Nosislav, Velké Němčice 
a Uherčice až do Mikulova 

>> strana 5

Dům léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa v Rajhradě děku-
je všem dárcům a příznivcům 
hospice za podporu benefi ční 
akce Koláč pro hospic, která 
se uskutečnila dne 9. října 2013 
u příležitosti Světového dne hos-
picové a paliativní péče. Dob-
rovolným příspěvkem za koláč 
jste pro naše klienty přispěli v Žid-
lochovicích částkou 14.842 Kč. 
Studenti židlochovického gym-
názia přispěli částkou 2.929 Kč.

Zaměstnanci hospice a dob-
rovolníci prezentovali hospic 
sv. Josefa na stáncích v centru 
Brna, v Rajhradě, Židlochovicích 
a letos poprvé také v Ivančicích. 
Dobrovolným příspěvkem, za kte-
rý byl odměnou a poděkováním 
sladký koláč, dárci přispěli cel-
kovou částkou 145.199 Kč, která 
bude použita na nákup léků pro 
těžce a nevyléčitelně nemocné 
pacienty hospice sv. Josefa. Tyto 

Koláč pro hospic 2013

Ing. Hana Bělehradová
Hospic sv. Josefa Rajhrad

léky umožní poskytnutí špičkové 
paliativní léčby bolesti a pomo-
hou pacientům prožít poslední 
chvíle života co nejdůstojněji a 
snesitelněji.

Pozitivní ovlivňování veřejného 
mínění v oblasti smyslu a exis-
tence paliativní péče vzhledem 
k demografi ckému vývoji oby-
vatelstva a současnému stavu 
dostupnosti paliativní péče je 
pro nás možná ještě důležitější 
než samotná výše věnovaných 
fi nančních prostředků. O to více 
nás těší vzrůstající zájem i pově-
domí o této akci u veřejnosti, 
významných institucí i médií.

Záštitu nad benefi ční akcí pře-
vzali a osobní účastí podpořili 
hejtman Jihomoravského kraje 
JUDr. Michal Hašek a starosta 
městské části Brno-střed Mgr. 
Libor Šťástka, záštitu poskytl také 
primátor města Brna Bc. Roman 
Onderka.

Velké poděkování patří pekár-
nám Delta a.s., Penam a.s., Glo-
bus k. s., Karlově pekárně s.r.o.  
v Židlochovicích, které zdarma 
napekly výborné koláče různých 

náplní a umožnily tak, abychom 
tuto benefi ční akci mohli usku-
tečnit.

Dále nás podpořila agentu-
ra Kunovsky s.r.o, která zdarma 
pronajala velkoprostorový stan, 
Dopravní podnik města Brna s.r.o. 
zajistil propagaci v prostředcích 
MHD, agentura VÁP podpořila 
tisk letáků, Střední odborná škola 
zahradnická v Rajhradě poskytla 
květinovou výzdobu, která oživi-
la prezentační stánky. Mediální-
mi partnery akce byly rádio Pro-
glas, Český rozhlas Brno, Deník a 
regionální zpravodaje.

Pořádáním benefi ční akce 
Koláč pro hospic získáváme pro 
svoji práci a pacienty v naší péči 
užitečnou a mnohdy pozitivní 
zpětnou vazbu. Naší snahou je 
nevyléčitelně nemocným i jejich 
blízkým ukázat naději v posled-
ních měsících života a pomoci 
jim nalézt jeho smysl.

Přijměte prosím naše poděko-
vání, že nás na této cestě dopro-
vázíte.



Ve dnech 13.-15. září se 
na náměstí v Židlochovicích 
konaly tradiční hody.  

Třídenní hodování bylo zahá-
jeno v pátek, kdy starosta měs-
ta Vlastimil Helma společně 
s obecním policajtem předali 
stárkům hodové právo a tím 
byly hody povoleny a ofi ciálně 
zahájeny. Následně stárci pod 
vedením Rudy Děkana postavili 
máju. Lehce propršená páteční 
zábava se konala za doprovodu 
kapely Teamrock. 

Sobota patřila tradičně stár-
kům, kteří se za proměnlivého 
počasí vydali do židlochovic-
kých ulic, aby pozvali naše 
občany na hody. V odpoled-
ních hodinách, již za doprovo-
du dechové hudby Lácaranka, 
pozvalo 14 párů, pod vedením 
hlavního stárka Pavla Drobílka 
a hlavní stárky Marcely Teine-
rové, na hody i starostu města 
a nezapomněli se také zastavit 

u významného sponzora Fran-
tiška Švaříčka. Večerní krojo-
vaná zábava probíhala taktéž 
za doprovodu dechové hudby 
Lácaranka, se kterou se střídala 
místní rocková kapela Vebra.  

Neděle začala hodovou mší 
v kostele, po které následoval 
průvod stárků na místní hřbi-
tov. Odpolední krojový průvod, 
po položení květin u pomníku 
TGM, se ze zámku vydal k radnici. 
Zde stárky přijal starosta města. 
Městský policajt stárky vyzkoušel 
z plnění hodových artikulí, sta-
rosta si zatančil sólo a za zvuku 

Židlochovické hody 2013

Ing. Jakub Kratochvíl
T.J. Sokol Židlochovice

Je 4. listopadu 1819. V Žid-
lochovicích vládne nebývalé 
vzrušení. Náměstí i postranní 
ulice městečka jsou přeplněny 
sedláky, kteří sem přišli a přijeli 
na vozech z řady obcí židlocho-
vického i kounického panství, 
aby v zámku vyslechli závěrečný 
ortel nad svými čtyřiceti zástup-
ci, kteří s e provinili porušováním 
povinnosti vůči vrchnosti a tudíž 
pobuřováním. 

Tato skutečnost trvá již dvacet 
let a dnes má c. k. krajský komi-
sař Johann Schrötter záležitost 
s konečnou záležitostí uzavřít.

Do Tereziánského sálu zámku 
byli kromě zmíněných delikven-
tů předvoláni také dva zástupci 
z každé obce židlochovické-
ho i kounického panství a dále 
z obou panství všichni úředníci. 
Předpokládalo se, že bude pří-
tomno asi 200 osob. 

Jenomže předvolané delik-
venty doprovodili stovky jejich 
sousedů a sympatizantů. Vždyť 
měli být souzeni jejich delegáti. 
Do sálu se vedralo přes tisíc vzru-
šených osob. *)

Byl v židlochovickém zámku velký společenský 
sál?

JUDr. Miloslav Jurák
Tento příběh vzbudil ve mně 

zájem o zjištění, ve které části 
zámku byl zmíněný Tereziánský 
sál. Když se do něj mohlo vejít 
tisíc lidí, musel být dostatečně 
velký a svou existencí ovlivňoval 
stavební členění zámku.

Někdejší zámecký kastelán 
pan Částka ani jeho nástupce 
p. Miroslav Klvaň o sále nevěděli 
a pochybovali, že vůbec mohl 
existovat. Stejně se vyjádřil i můj 
přítel ing. Vlastimil Borecký, který 
v osmdesátých letech minulé-
ho století dozíral nad rozsáhlou 
rekonstrukcí a modernizací zám-
ku. 

Sál podle jejich názoru nikdy 
v zámku nebyl – kde se tedy 
v roce 1819 to závažné jednání 
konalo?

Na vysvětlení jsem čekal téměř 
dvacet let. V souvislosti se zhor-
šením mého zdravotního stavu 
jsem pojednou měl dostatek vol-
ného času a tak jsem se téměř 
po čtvrt století znovu dal do nyní 
již důkladného čtení Ederovy 
Kroniky.

Zažil jsem nečekané překva-
pení. Na straně 175 se autor 
zmiňuje, že v letech 1844 a 1845 
byla prováděna rozsáhlá pře-
stavba v prvním poschodí a 

v etáži nad ním. Rozsáhlé pokoje 
byly přepaženy a velké ubikace 
přeměněny v útulné pokoje. Pří-
zemní Tereziánská sál, který byl 
vlevo od hlavního vchodu, který 
byl tehdy z parku, byl přeměněn 
ve tři ubytovny a tím zcela zlikvi-
dován. „Theresienssal links vom 
Haupteingange ist in 3 Ubikatio-
nen geteilt norden und ganz ver-
schwunden.“

Byl zde však ještě sloupový sál 
situovaný mezi zámeckou kapli a 
věž. (Eder říká pavilon.) Zde bylo 
po důkladné úpravě (odstra-
nění velkých nosných sloupů a 
malířské výzdoby a rozčlenění 
na kancelářské místnosti) umís-
těn důchodkový úřad a poslé-
ze v části byl zřízen byt ředitele 
důchodů, tehdy pana důchod-
ního. A to byl konec obou 
zámeckých sálů. 

Tímto dodatečně objeveným 
sdělením ředitele politického 
oddělení arcivévodské správy 
Pana Johanna Andrease Ede-
ra je „záhada zámeckého sáli“ 
uspokojivě vyřešena. O důvo-
dech proč byly oba sály zrušeny, 
se můžeme pouze dohadovat. 

*) Bližší údaje viz M. Jurák Deva-
tero vyprávění – str. 205 a 206.
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židlochovické fanfáry byla vzty-
čena městská vlajka. Následně 
stárci odvedli občany pod máju, 
kde  probíhala odpolední zába-
va. Ta byla zpestřena jak českou, 
tak i moravskou besedou. 

Počasí nebylo příliš shovívavé, 
ale i tak se dá říci, že se hody 
2013 opět vydařily.

Pořadatelská jednota Sokol 
Židlochovice děkuje především 
stárkům, ale také všem spon-
zorům, kteří se jakoukoli měrou 
podíleli na zdárném průběhu 
židlochovických hodů.

Zaznamenali jsme ...

a k státní hranici s Rakous-
kem. Leták přináší informa-
ce o důležitých památkách 
v jednotlivých obcích. Můžete 
jej obdržet zdarma v našem 
informačním středisku. Poky-
ny naleznete také na www.
jakubskacesta.cz.  

Říjnový Žabčický občasník 
přináší zajímavosti z farní kroni-
ky. V nich uvádí, že na zákla-
dě plánů židlochovického 
stavitele ing. Jirusche provedl 
stavbu žabčické kaple Jan 
Krejč, stavitelský mistr z Blučiny. 
Původní kaple byla dřevěná, 
a tak 11. listopadu 1883 byla 
v den sv. Martina slavnost-
ně vysvěcena zděná kaple. 
Letos tedy uplynulo od jejího 
vysvěcení 130 roků. Kaple je 
zasvěcená sv. Vavřinci. Stav-
ba stála 1200 zlatých a přispěl 
na ni Julius Robert částkou 100 
zlatých. Císař František Josef I. 
daroval 50 zlatých.

Dvacet let Diakonie
V letošním roce oslavilo 

brněnské středisko Diakonie 
Českobratrské církve evan-
gelické své dvacáté naroze-
niny. Dvacet let, v nichž jsme 
se snažili pomáhat lidem žít 
důstojným a aktivním způso-
bem života navzdory jejich 
handicapům způsobených 
věkem nebo různým zdravot-
ním postižením.

Pomáhat bychom chtěli 
i do budoucna. Snažíme se 
naši činnost rozšiřovat. V sou-
časné době o Chráněné byd-
lení Nosislav, které stavíme pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením.

Od 13. do 17. listopadu 
2013 budeme pořádat již 
čtvrtý ročník Bienále pro Dia-
konii, jehož účelem je fi nanč-
ně podpořit právě výstavbu 
tohoto chráněného bydlení.

Bienále bude zahájeno 13. 
listopadu koncertem Jana 
Budaře, po kterém bude 
následovat dražba vybra-
ných uměleckých děl a verni-
sáž prodejní výstavy.

Budu velmi rád, pokud 
na výstavu, koncerty, draž-
bu, samotnou oslavu výročí 
i na další doprovodné progra-
my přijdete.

Jan Soběslavský
ředitel Diakonie

rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík
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Za druhé světové války 
bylo sokolské odbojové hnutí 
významnou součástí celoná-
rodního odporu proti nacistic-
ké okupační moci. V těžkých a 
složitých podmínkách dokázalo 
uplatňovat postavení a vliv, jichž 
Československá obec sokol-
ská jako masová tělovýchovná 
organizace až dosud ve spo-
lečnosti dosáhla. Členy Soko-
la byli mimo jiné představitelé 
politické reprezentace státu bez 
rozdílu politického přesvědče-
ní, vysocí státní úředníci a silnou 
pozici měl Sokol ve všech struk-
turách armády i bezpečnostních 
složek. To umožnilo, aby sokolo-
vé od samého počátku působili 
i v nejvýznamnějších organiza-
cích odporu, které se vytvořily 
již v prvních měsících okupace – 
Obraně národa, Petičním výbo-
ru Věrni zůstaneme a Politickém 
ústředí. 

Po vytvoření Protektorátu 
Čechy a Morava 15. března 1939 
se činnost České obce sokol-
ské vyvíjela ve dvou základních 
směrech. Jednak to byla snaha 

využít všech forem práce, zejmé-
na tělovýchovné, vzdělávací 
a společenské, jež byly možné 
v podmínkách legálního půso-
bení organizace do jara 1941. 

Současně bylo nezbytné využí-
vat zatím ještě legálních možnos-
tí práce k budování odbojové 
sítě, protože organizační struktu-
ra ČOS k tomu skýtala velmi dob-
ré podmínky. 

Stěžejním úkolem ilegální čin-
nosti ČOS bylo vytváření podmí-
nek pro zpravodajskou činnost 
a navázání kontaktů s českoslo-
venským zahraničním odbojem 
vedeným prezidentem Dr. Edvar-
dem Benešem v Londýně.  

Od samého počátku bylo zřej-
mé, že nacistické okupační úřa-
dy proti sokolskému hnutí tvrdě 
zasáhnou. Sokol byl „říší“ poklá-
dán za nebezpečnou militantní 
nacionalistickou organizaci.  

První velký úder dostalo sokol-
ské hnutí v podobě přípisu stát-
ního tajemníka K. H. Franka 12. 
dubna 1941. Činnost sokolské 
organizace byla úředně zasta-
vena a Tyršův dům v Praze byl 
uzavřen. 

V říjnových dnech roku 1941 
vyvrcholila tragédie Sokola. 
Výnosem říšského protektora 

8. říjen - památný sokolský den

Ing. Jakub Kratochvíl
R. Heydricha byla Česká obec 
sokolská 8. října 1941 rozpuštěna 
a její majetek úředně zabaven. 
Při tzv. „sokolské akci“ – v noci 
ze 7. na 8. říjen 1941-  gestapo 
zatklo, takřka naráz, všechny 
sokolské činovníky – z ústředí, žup 
i větších jednot, kteří ještě „pobý-
vali na svobodě“.   

Zatčení byli mučeni, vězněni, 
deportováni do koncentračních 
táborů. Téměř 93 % vedoucích 
sokolských pracovníků se již na 
svá místa po skončení války 
nevrátilo. 

(Upraveno dle textu doc. Volkové, 

vedoucí historicko-dokumentačního 
střediska České obce sokolské.) 

8. říjen byl schválen předsed-
nictvem České obce sokolské 
jako významný den sokolského 
hnutí a v celé České republice 
tento den probíhala sokolská 
pietní setkání. 

Výbor T. J. Sokola Židlochovice 
si tyto události také připomněl 
položením květin u nově oprave-
né pamětní desky obětem II. svě-
tové války, umístěné v hlavním 
vstupu do budovy sokolovny, a 
následně u pomníku Miroslava 
Tyrše v zámeckém parku.

Položení květin u pamětní desky | foto: Miroslav Gergel

Město Židlochovice se již po 
páté stalo svědkem přehlíd-
ky psů s názvem Židlochovický 
hafík. Akce byla v letošním roč-
níku přesunuta na říjen, který 
je pro pejsky přijatelnější, co se 
teplot týče. Původní červen byl 
sice krásně slunný, obvyklé tep-
loty okolo 30 stupňů však nečinily 
pejsky nejšťastnějšími. Nový ter-
mín svůj účel splnil nad očeká-
vání a krom studeného větru se 
mu nedalo nic vytknout. Letošní 
účast byla hojná, a dostavilo se 
krásných 48 pejsků z původně 
přihlášených 54. Vidět jsme mohli 
nejen nejrůznější rasy pejsků s PP 
i bez PP, ale i křížence různých  
barev, tvarů i velikostí. A že bylo 
na co koukat! Mezi nejmenší 
účastníky patřily třeba maličké 
čivavy, nebo biewer yorkshire 
teriéři. Velikost pak pěkně ply-
nule stoupala přes kokršpaně-
ly, sheltie, nebo např. čínského 
chocholatého psa, až po louisi-
anské leopardí psy, beaucerona 
až po klasického účastníka této 

Židlochovický hafík 2013

Romana Kvasničková
Kynologický klub Židlochovice

akce - československého vlčá-
ka. Vidět jsme ale mohli i westí-
ka, trpasličí pudlíky, hrubosrtého 
baseta i welsh corgi cardigany a 
další. Před začátkem samotného 
vystavování se mohli návštěvní-
ci podívat na ukázku psích triků 
z dogdancingu, kterou si pod 
svá křídla vzalo brněnské výcvi-
kové středisko pod střechou – Psí 
park. Následovali již hafani, jež 
vystavovali jejich dětští majitelé. 
Ti byli rozděleni do kategorií Dítě 
a pes mladší a Dítě a pes starší 
a vítězové následně běželi o titul 
Vítěz Dítě a pes. Musím uznat, 
že děti byly neskutečně šikovné 
a své chlupaté kamarády pre-
zentovaly opravdu výborně. Pak 
už následovaly kategorie ště-
ňat, dorostu, čestné, veteránů, 
psů s PP – malí, střední, velcí a 
psů bez PP – malí, střední, velcí. 
Pokračovali jsme kategoriemi 
Vítěz psů s PP, Vítěz psů bez PP 
– kteří se poté spolu utkali o titul 
Židlochovického hafíka pro rok 
2013. Tento titul si letos vybojoval 
nádherně vystavený bígl bez PP 
– Erik. Tradičně si všichni návštěv-
níci mohli zvolit z vystavovaných 
psíků také svého Psa sympatie. 
Stal se jím krásný jack russel terier 

– Bart. Bez všech těch psíků by to 
samozřejmě nešlo. Ale bez koho 
by to také nešlo, a komu patří 
díky, jsou organizátoři – Svatava 
Vitulová, Lenka Brzobohatá a 
Alena Živná, které všechny zastu-
povaly Kynologický klub Židlo-
chovice, jenž měl opět nad akcí 
patronát. Velké  díky patří skvělé 
a precizní paní rozhodčí Ivě Klei-
nové, která jako vždy posuzova-
la spravedlivě a pečlivě. A nako-
nec, ale nikoliv v poslední řadě, 
patří obrovské díky našim spon-
zorům. Jako každoročně jím je 
společnost Dibaq a. s., od které 
vítězové obdrželi granule Fitmin, 
a dále CHS Lucky Veles, která 
věnovala ceny do soutěží Dítě 
a pes. Mezi sponzory ale máme 
i nováčky. Jsou jimi: časopis Pes 
přítel člověka, který výstavu not-
ně podpořil tiskovinami nejen se 
psí tematikou, německé krmivo 
Belcando a prodejna Max4dog, 
jež nás podpořila vzorky granulí, 
taškami, letáky i dárkovými pou-
kázkami na nákup ve zmíněné 
prodejně. 

Všem tak ještě jednou děkuji 
za účast i za podporu a věřím, že 
se zase za rok shledáme na ten-
tokrát již šestém  ročníku!

Židlochovický hafík 2013
foto: Alena Živná



Na začátku září proběhlo slav-
nostní požehnání kříže, který se 
nachází na místě, na němž bylo 
historicky vykonáváno hrdelní 
právo. Místo bylo nádherně zve-
lebeno, a vy jste na tom měl vel-
kou zásluhu, je to tak?
Rekonstruoval jsem celý sokl. 
Léta tam ležel a válel se v blátě. 
Tak jsem ho vzal a zrenovoval… 
a na něm jsem udělal nový kříž. 
K tomu jsem pak přidal sošku 
Krista. Udělal jsem k tomu i nové 
hřebíky a vyrobil nápis INRI. Jinak 
na úpravě toho místa má velkou 
zásluhu Jan Šotnar z místního 
zahrádkářského spolku.

Jak to bylo časově náročné?
Nepočítal jsem to. Když jsem 
měl 14 dní dovolenou, tak jsem 
na tom stále pracoval. Měl jsem 
od různých lidí nejrůznější rady, 
jak s pískovcem nejlépe praco-
vat. Nakonec jsem to udělal stej-
ně podle sebe…

Celé se Vám to výborně poda-
řilo…
Ano, teď už mám jen největší 
strach z vandalů a sprejerů…

Na slavnostním požehnání se 
objevili také vojáci a dělostřel-
ci s dělem v dobových unifor-
mách…
To jsou moji kamarádi. Jsem 
členem Baterie Austerlitz. Je to 
můj dlouholetý koníček. Vždy 
mě zajímala historická postava 
Napoleona.  Po převratu v roce 
1989 se mi podařilo přes mého 
kamaráda dostat do Napoleon-
ské společnosti, která se zabývá 
také historií v době Napoleona. 

Jak vznikla Vaše spolupráce 
s Baterií Austerlitz?
Obrátil se na mě kamarád, 
že dávají dohromady dělostřel-
ce. A ptal se, co umím, co popří-
padě můžu vyrobit. Řekl jsem mu, 
že dělám se dřevem i železem. 
Tak pokračoval, jestli bych doká-
zal zkonstruovat nějaké dělo. 
Potom mně dal fotky, kde bylo 
nafocené dělo z Vídně. Nejprve 
jsem udělal malý model. Když to 
schválili, vyrobil jsem s kamará-
dem tři kusy lafet. Další kamarád 
odlil hlavně.

V kterém roce?
To bylo hned v roce 1989. Občas 
bylo potřeba děla také opravit. 
Několikrát jsem dělal nové lafe-
ty.

Co je to, lafeta?
Je to část, na níž „sedí“ samotný 
kanón. Je celá okovaná a pod 
ní je podvozek. Jedno z našich 
tří děl jsme darovali Mohyle míru. 
Tak tam dodnes stojí.

Vaše baterie tedy měla funkční 
historická děla i dobové kostý-
my. Kde všude jste je využili?
Kromě bitev to byly také fi lmy.

Jaké například?
Natáčeli jsme třeba fi lm Radec-
kého marš. Točil to rakouský 
režisér. Byl to třídílný fi lm. Vystoupi-
li jsme v části, v níž se odehrávala 
bitva u Solferina (Bitva u Solferi-
na, 24. června 1859, byla největší 
a rozhodující bitva druhé italské 
války za nezávislost. Francouz-
sko-sardinská vojska zde porazila 
rakouskou armádu. Znamenalo 
to rozhodující krok ke sjednocení 
Itálie, pozn. T. Š.) 

Když se budeme pozorně dívat, 
poznáme Vás ve fi lmu?
Jen se tam tak mihnu. Kdo mě 
zná málo, tak mě ani nepozná…
(smích)

A jaké byly další spolupráce s fi l-
mem?
Ještě jsme se podíleli na natáče-
ní Bídníků a Krále Ubu.

Bitvy u Waterloo jsem se zúčastnil dvakrát… byl to zážitek
Rozhovor s Karlem Čaloudem

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Jak Vás evropské fi lmové pro-
dukce vlastně objevují?
Často nás kontaktovali na zákla-
dě našich internetových stránek.

V Baterii Austerlitz jste stále aktiv-
ním členem?
Teď už ne. Teď už jsou tam mladí. 
Sloužil jsem tam přes 20 ket. Teď 
se zúčastňuji srazů a chodím si 
popovídat.

Co se týče řemeslné práce, kte-
ré jste se věnoval v souvislosti 
s historickým vojenstvím, pracu-
jete nyní na něčem? 
Před lety jsem ve sběrně našel 
vyhozený starý vývěsní štít. Je 
z bývalého hostince Zlatý lev. Tak 
jsem ho vzal, řekl jsem si, to vám 
tady nenechám. Chci jej nějak 
zrestaurovat. 

Jaké máte zážitky přímo z bitev 
ve Slavkově? To bývalo i v doce-
la drsném počasí…
Někdy to bylo strašné. Když hod-
ně mrzlo nebo bylo bláto…

Pro diváka působí bitvy vždy 
výborně organizované.
Ano, vše je předem domluvené. 
Velitelé chodí na poradu. Tam 
se domluví všechny základní 
pokyny. Někdy jsou k dispozici 
vysílačky. 

Jaký je základní pokyn 
pro samotný boj?
 Vždycky se musí střílet nad hla-
vu.

Jakých bitev jste se s Baterií 
účastnili?
Byli jsme ve Francii, Anglii, 
několikrát v Itálii, potom také 
v Německu, Rakousku, na Korsi-
ce, Holandsku atd. Dvakrát jsme 
byli ve Waterloo. Bývá tam tak 
5000 účastníků. Spousty kanónů, 
jezdců na koních. Je to obrovský 
zážitek.

Děkuji za rozhovor.

Požehnání památného kříže v lokalitě Šibeniční podsedek 7. 9. 2013 | foto: Jaroslav Osička

Karel Čaloud je židlocho-
vický občan a významně 
se podílel na úpravě a 
zvelebení místa v lokalitě 
Šibeniční podsedek (více 
v textu rozhovoru), kde 
se historicky nacházelo 
popraviště. Karel Čaloud 
je členem Napoleonské 
společnosti a byl dlouho-
letým aktivním členem v 
Baterii Austerlitz, s níž se 
zúčastnil mnoha bitev v 
několika zemích Evropy.

7Rozhovor měsícewww.zidlochovice.cz
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Pane Němec, jak velká je Vaše 
rodinná farma a co na ní produ-
kujete? 
V současné době máme 154 ha 
a 150 ks hovězího dobytka (70 
dojnic, 1 býka, 6 volů a 73 jalo-
vic). Na pozemcích pěstujeme 
krmivovou základnu pro naše 
zvířata - jetel, kukuřici, pšenici, 
ječmen a seno. Ze 154 ha připa-
dá 54 ha na trvalé travní porosty 
a zbytek je orná půda. Tím, že 
máme celkem vysoké zatížení 
dobytčí jednotkou na ha půdy, 
tak máme dostatek kvalitního 
hnoje ke hnojení a nejsme tak 
závislí na průmyslových hnoji-
vech. 

Všechny výrobky, které nabízíte, 
jsou tedy vlastní, jaký objem činí 
taková výroba? 
V roce 2007 jsme začali s jogur-
tem. Začínali jsme na cca 200 
zpracovaných litrů denně. Dnes 
zpracováváme přibližně 1000 l 
denně na jogurty, tvaroh, sýry, 
nápoje a šetrně pasterované 
mléko. V roce 2012 jsme začali 
zpracovávat i maso. V masně 
vyrábíme především výrobky bez 
rychlosoli - uzené maso a špek 
nakládáme na 5 neděl do 2% sol-
ného roztoku. V nabídce máme 
také klobásku bez rychlosoli, 
netínský vostřák zase obsahuje 
50 % vepřového a 50 % hovězího 
masa. Všechny potraviny, které 
vyrábíme, mají svúj příběh a jsou 
něčím zajímavé. Třeba jogurt 
cappuccino; na jeho recepturu 
jsme přišli náhodou, když jsme 
se snažili dělat ledovou kávu, 
ale nakonec místo ledové kávy 
vznikl velice dobrý a výjimečný 
jogurt. 

Jste také držitelem ocenění Regi-
onální potravina kraje Vysočina. 
Můžete čtenářům popsat, jak se 
orientovat na trhu? 
Jsme velice rádi, že se naše 
výrobky pravidelně umísťují 
v různých soutěžích, je to pro 
nás povzbuzující a je to pro nás 
ujištění, že se ubíráme správným 
směrem. Máme také ocenění 
regionální produkt. Víme, že se 
na trhu vyskytuje hodně značek, 
jež jsou pro zákazníky těžko čitel-
né či matoucí. Nicméně věřím, 
že se zákazníci začnou více ori-
entovat na regionální potraviny 
a začnou je více kupovat, čímž 
podpoří i region, kde se potravi-
ny vyrábí. My jsme třeba během 

posledních dvou let přibrali 17 
nových zaměstnanců, mezi nimiž 
jsou 4 ženy po mateřské i pra-
covníci se změněnou pracovní 
schopností. Uvědomujeme si, 
že máme menší produktivitu prá-
ce a že naše výrobky jsou o něco 
dražší, ale pokud srovnáte podíl 
mléka v mléčných výrobcích a 
podíl masa v masných výrob-
cích oproti konkurenci, zjistíte, že 
na podíl masa jsou naše výrobky 
levnější. 

Jakým způsobem nabízíte své 
farmářské výrobky? 
Dnes prodáme většinu produk-
ce sami a asi 40 % produkce přes 
obchodníky. Na prodej používá-
me pojízdné prodejny, které jsou 
vhodné pro prodej chlazených 
výrobků. Zajíždíme do vesnic a 
měst, kde stojíme s pojízdnou  
prodejnou a zákazníci si nás na-
jdou. Jezdíme také na farmářské 
trhy, které jsou poslední dobou 
velice oblíbené. Do Židlochovic 
jsme poprvé přijeli na trh na jaře. 
Začali jme také v současné době 
jezdit ve čtvrtek do Židlochovic 
od 16 – 18 hod., stojíme s pojízd-
nou prodejnou před zámkem 
u autobusového nádraží a lidé 
jsou s našimi výrobky spokojeni. 

Rozhovor s panem Františkem Němcem, účastníkem farmářských trhů 
v Židlochovicích a vlastníkem rodinné farmy v Netíně

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

Rozvoz máme postavený na pra-
videlnosti, každý den v týdnu jez-
díme na stejná místa a snažíme 
se vypěstovat u našich zákazníků 
závislost na našich produktech. 
Věříme, že se nám to daří díky 
nezaměnitelné chuti a kvalitě 
našich výrobků. Každý z našich 
zákazníků se může kdykoliv podí-
vat na farmu v Netíně  a všem 
to i doporučujeme, protože jsme 
přesvědčeni, že návštěva naší 
farmy na Vysočině prohlubuje 
důvěru v naše výrobky. 

Které své výrobky čtenářům 
doporučujete a proč? 
Z mléčných výrobků já osobně 
mám nejraději jahodový jogurt s 
opravdovými kousky jahod. Pro-
biotický nápoj borůvkový mi vždy 
připomene čerstvě natrhané les-
ní borůvky. Ze sýrů mám nejra-
ději pařené válečky s bazalkou, 
pro jejich jedinečnou,  lehce 
pikantní chuť. Tvaroh vyrábíme 
tradiční metodou bez odstře-
ďování a tím je lahodný a plný 
chuti. Z masné výroby nejčastěji 
ochutnávám Jurovu klobásku 
bez rychlosoli a když vytáhne-
me z naší udírny netínské uzené 
a netínský špek, tak neodolám. 
Když si na chleba namažu králičí 

paštiku, která neobsahuje žádné 
škroby,  jsem v sedmém nebi. 
Veškeré naše uzeniny jsou pou-
ze v přírodních střevech. Třeba 
na jedno kilo králičí debrecínky 
jen to střívko stojí 40 Kč.  

Co máte v plánu do budoucna? 
Během dvou let jsme se tak rych-
le rozrostli, že se musíme zaměřit 
především na stabilizaci a více 
dopilovat rozvozy našich pro-
dejen, protože největší náklady 
máme na distribuci. Některé 
rozvozové trasy, které nevychází 
fi nančně, budeme muset zrušit a 
zase některé nové více podpořit 
reklamou, aby o nás vědělo co 
nejvíce nových potencionálních 
zákazníků. Je pro nás dobré, když 
naše výrobky chválí sami zákaz-
níci, a proto bychom se chtěli 
tímto způsobem více prezento-
vat v jednotlivých regionech. 
Na příští rok máme jako novin-
ku připravené zmrzliny, jejichž 
recepturu jsme letos doladili, a 
můžu už nyní prozradit, že Vás 
dostanou osvěžující chutí plnou 
ovoce. 

Děkuji za rozhovor 

F. Němec st. a F. Němec ml. při otevíráni minimlékárny na farmě | foto: archiv FARMA RODINY NEMCOVY s.r.o



Stalo se asi před dvěma měsíci, 
že mne překvapila nečekaná, a 
tím vzácnější návštěva – v brněn-
ské kumštýřské veřejnosti známý 
a respektovaný ekonomický 
ředitel populárního Městského 
divadla Brno pan Lubomír Spá-
čil. 

Na můj údiv z nečekaného 
setkání  mně řekl, že by rád své-
ho pobytu v Praze využil ke zjiště-
ní mého názoru na určitou, snad 
trochu neobvyklou a jeho čin-
nosti se týkající záležitost. 

Přiznám, že můj zájem a s ním 
i napětí rostly, i když divadelní 
teorií se již nezabývám víc než 
dvě desetiletí. 

To už návštěvník vyňal z taš-
ky tři vzorně upravené svazky. 
Vzal jsem ten největší a v údivu 
čtu: Faktografi e židlochovické-
ho divadla. Byl to soupis všech 
představení hraných u nás 
od roku 1882, obsahující titu-
ly jak mnohých náročnějších 
dramat, tak i tenkrát módních, 
dnes už dávno zapomenutých 
divadelních odrhovaček, které 
byly uváděny s předpokladem, 
že jsou oblíbeny u publika, naplní 
hlediště a tím i kasu. Tak to tehdy 
chodilo a nejinak chodí i dnes. 

V dalších kapitolách jsou 
uvedena jména účinkujících, 
tedy jména občanů, z nichž v 
uplynulých sto třiceti letech byli 
někteří ojediněle, jiní dlouhodo-
bě aktéry divadla. Řada jmen. 
Mnohá dnes již neznámá nebo 
polozapomenutá. Kolik v nich 
bylo zápalu a nadšení, který-
mi překonávali obtíže malých 
hostinských sálů, primitivní tech-
nická vybavení a často i nepo-
chopení a posměch svého oko-

lí. Samostatně je zpracován i 
seznam režisérů. Trochu se nad 
tím označením režisér usmívám. 
Když si představím jejich tehdejší 
znalosti, tak i skromné realizační 
možnosti. 

Pan řídící Antonín Coufalík, 
představitel národního hnutí 
v Židlochovicích, ve svých vzpo-
mínkách uvádí, že první česká 
představení, hraná mládeží, reží-
roval šestnáctiletý kloboučnický 
učeň Rajmund Svoboda. Všech-
na čest jeho zaujetí a odvaze. 
Vždyť tehdy provedení hry povo-
lovalo hejtmanství v Hustope-
čích, které by s nedospělých klu-
kem vůbec nejednalo. Byli však 
vlastenečtí občané, kteří rádi 
pomohli. 

Ve druhém, pečlivě uspořá-
daném svazku je soubor diva-
delních programů a propagač-
ních letáků. Je s podivem, že se 
zachovaly až do dnešního dne, 
a ještě podivnější je skutečnost, 
že divadelní nadšenec Spáčil 
dokázal po usilovném a obtíž-
ném hledání tuto sbírku sestavit. 
Třetí svazek měl být pro mne 
překvapením, což se také v plné 
míře podařilo. 

V roce 1949 mě vyzval vedou-
cí regionálního oddělení Čs, roz-
hlasu v Brně prof. Kanyza, aby-
ch napsal asi hodinové pásmo 
o nově vzniklém okrese Židlo-
chovice. Stanovená délka trvání 
byla až neobvykle štědrá, a tak 
jsem byl nucen do něj zahrnout 
kdeco. Od rajhradského kláštera 
přes Mrštíky až po český vlaste-
necký rozvoj v Židlochovicích. 
Nemohlo tedy chybět ani první 
české představení Vlastencové 
bohumilí, o němž mně zajímavě 
vyprávěla tehdy už stará slečna 
Kafková, která v něm také hrála. 

Tak dobře. V rozhlasovém pás-
mu budou i Vlastencové bohumi-

Zamyšlení nad nevšedně pojatou a zpracovávanou 
historií amatérského divadla v Židlochovicích 
v průběhu sto třiceti let

JUDr. Miloslav Jurák
lí, a sice rozhovor, v němž mladí 
lidé plánují svůj první český diva-
delní pokus. Byl jsem přesvěd-
čen, že je to dobrý nápad, ale 
přes veškeré úsilí se mně nepo-
dařilo text hry objevit a získat. 

A teď najednou - brožura 
Vlastencové bohumilí, správ-
ně Vlastenci bohulibí (kdy a 
jak k archaické záměně došlo, 
jsem nezjišťoval), tedy Vlastenci 
leželi na mém stole. Pan Spáčil 
se potutelně usmíval. Zřejmě byl 
v hledání šikovnější a důslednější 
než tehdy já. 

Měl jsem před sebou tři svazky 
dokumentující řadu hodin zau-
jaté práce, jejíž význam ocení 
především zájemci o židlocho-
vickou kulturní minulost, ale také 
občané, které bude zajímat, kdo 
ze známých a především z rodi-
ny také vystupoval na domá-
cím ochotnickém jevišti a jak to 
všechno tenkrát bylo. A zde vzni-
ká problém. Pokud bude čtenář-
ská veřejnost od knihy očekávat 
v poutavém čtení právě tyto 
informace, je třeba konstatovat, 
že dosud vyhotovený součas-
ný stav knihy tuto problematiku 
pomíjí. 

Autor však má v plánu tuto 
část vyprávět samostatnými 
kapitolami v jednotlivých čás-
tech knihy nebo souhrnně v roz-
sáhlejší předmluvě. Zde má být 
také hodnocení amatérských 
představení s jejich klady a 
zápory a jejich společenského 
vlivu ve významných historických 
epochách. 

Věřím, že se tento skvělý 
záměr Lubomíru Spáčilovi poda-
ří a vznikne obsáhlý dokument 
hodnotící 130 let národnostního 
a společenského dění v malém 
jihomoravském městě.
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Nové knihy ...

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Milostné romány 
GARWOOD – Hudba meče, 
VICTOR – Hry osudu 

Historické romány
BAUER – Dárek pro kata, FLE-
MING – Kapitánova dcera

Detektivní romány
HOFFMAN – Střižna smrti, 
BLACK – Anatomie strachu

Romány českých a sloven-
ských autorů
ZEMANOVÁ – A je to v kýblu!, 
KLÍMA – Jak se nestát vrahem, 
TRTÍLEK – Poslední kniha

Životopisy
BRDIČKA – Vladimír Ráž, 
OLLESTAD – Vstříc bouři, FOR-
BELSKÝ – Svět se mnou, svět 
beze mne

Básně
DYNKA – Poběžme natrhat 
růžové kakosty

Naučná literatura
SEIDL – Od oltáře k žaláři, 
BACUS-LENDROTH – Mé dítě 
si věří

KNIHY PRO DĚTI

Básně a říkadla
VRCHLICKÝ – Začarovaný 
tatrmánek

Pohádky
KOŽÍK – Pohádky vánočního 
zvonku

Komiksy
KOPL – Král Artuš

Dívčí romány
KAWULOKOVÁ – Ta holka se 
snad zbláznila!, HAN – Léto, 
kdy jsem zkrásněla

Fantasy romány
REES – Upírská střední 1. a 2.díl 

Naučná literatura
LISTER – Mamuti, TRUJILLO 
– Závodníci v super rychlých 
strojích

Eva Procházková
knihovnice

1853
Podle zápisu v zámecké kni-

ze se konal v Židlochovicích 21. 
listopadu 1853 první pokus orby 
parním pluhem, což bylo naří-
zeno samotným arcivévodou. 
Pokus asi nedopadl dobře, pro-
tože parní pluh pro tyto účely byl 
zaveden až mnohem později. 

Až v r. 1890 přišly na velkostatek 
první parní pluhy sériově vyrábě-
né; byly dodány z Anglie a celou 
první sezónu byl v Židlochovicích 
anglický instruktor, který zaučo-
val naše strojníky. Parní pluhy ora-
ly na velkostatku u Žabčic ještě 
do roku 1948 a teprve v pozdější 
době byly nahrazeny traktory.

1943
K 15. listopadu byl v Židlo-

chovicích pořízen soupis domů, 

Trojka v dějinách Židlochovic 9. část

Mgr. Karel Vavřík
domácností a obyvatelstva. Dle 
tohoto výkazu měly Židlocho-
vice celkem 1315 mužů a 1560 
žen, tedy celkem 2 875 obyvatel. 
Z tohoto počtu bylo, 2575 Če-
chů, 288 Němců, 5 Židů a 7 jiných 
cizinců. Pokud jde o domác-
nosti, bylo jich 841 českých, 106 
německých, 4 židovské a 3 jiných 
národností.

Z kroniky Ozvěny věků a dní



Vážení a milí přátelé ochotnic-
kého divadla, 

děti už dávno nastoupily 
do školy a listí na stromech barví 
krajinu do žlutohnědého náde-
chu.  Právě v tomto čase se 
scházíme, abychom společně 
připravili premiérové podzimní 
představení. Oko režiséra tento-
krát padlo na divadelní hru F. F. 
Šamberka Dobrodružství v Paříži. 
Autor není židlochovickému jeviš-
ti neznámý a právě s jeho kome-
dií Jedenácté přikázání  jsme 
sklidili  v roce 2011  zasloužený 
úspěch na celostátní přehlídce 
sokolských divadelních souborů 
v Boskovicích.  

 Rozverná komedie Dobro-
družství v Paříži se nese v duchu 
úsměvné pohody přelomu 19. 

Dobrodružství v Paříži

Martin Janíček
T.J. Sokol Židlochovice

a 20. stol. Dramatická zápletka, 
vzniklá z touhy po galantním 
dobrodružství, na sebe nenechá 
dlouho čekat. Všichni účinkující 
se na jevišti snaží rozmotat to, 
co sami dokonale zamotali, až 
vlastně nikdo z nich pořádně 
neví, kdo a co vlastně způsobil. 
V hlavních rolích se objeví Martin  
Janíček, Milan Sklenský,  Antonín 
Houdek, Vít Kornhäuser, Karel 
Suchánek a Jiří Domes. Ženské 
role bravurně zvládají Zdenka 
Vítková,  Lenka Waisová,  Ivana 
Palášková, Marcela Teinerová, 
Veronika Jedonová  a  Kateřina 
Vacková.  Vedlejších rolí v našem 
představení nemáme. 

Režisér Lubomír Spáčil tento-
krát přizval  do realizačního týmu 
celou řadu osobností, jejichž 
jméno je v profesionálním diva-
delním světě zárukou dobré 
zábavy. Scénografi cké řešení 
navrhl Ing. arch. Emil Konečný, 
scénograf MdB.  Scénickou hud-

bu a hudební aranžmá známých 
melodií připravil hudební sklada-
tel Karel Cón, jehož jméno zná-
me nejen z divadelních prken, 
ale také z televize a z fi lmu. Jsme 
hrdi na to, že s našim souborem 
dlouhodobě spolupracuje. Sku-
tečně profesionální pomoc nám 
poskytuje choreograf  Vladimír 
Kloubek, odchovanec světově 
uznávaného tanečníka a chore-
ografa Pavla  Šmoka, který vtip-
ně a rozmarně rozvíjí pohybové 
kreace a tím nám otevírá  nový 
pohled na zákonitosti a nároč-
nost hereckého pohybu. 

Věříme, že  hudební veselohra  
Dobrodružství v Paříži vám při-
nese příjemné zážitky a dobrou 
pohodu. Proto si Vás dovoluje-
me pozvat ve dnech 28. 11. v 18 
hod.,  29. 11. v 18 hod.  a 30. 11. 
v 16 hod.  do Masarykova kultur-
ního domu v Židlochovicích,  kde 
vás chceme pobavit a rozesmát.   
Těšíme se na setkání s vámi a 

věříme, že náš výkon odměníte 
srdečným potleskem. 

Rovněž se těšíme na sponzo-
ry, kteří nezištně podporují naši 
činnost a tak pomáhají k rozvoji 
kultury v Židlochovicích.  Dovol-
te, abych zde jmenoval alespoň 
některé z nich:  Řeznictví a uze-
nářství Janíček + Čupa a Kar-
lova pekárna, které svými dary 
pomohly dotvořit hodovou nála-
du představení Nepokojné hody 
sv. Kateřiny. Zahradnictví  Hortis, 
za květinovou výzdobu, Lesy 
ČR  a v neposlední řadě Měst-
ský úřad Židlochovice za pomoc 
a podporu v naší práci. Díky 
těmto a celé řadě dalších jsme 
mohli dne 9. 10. 2013 předat 
výtěžek 4000,- Kč  z představení  
Nepokojné hody sv. Kateřiny pro  
potřeby Domova se zvláštním 
režimem – Villa  Martha.  

Úzkokolejka byla součástí žid-
lochovického cukrovaru rodiny 
Robertů, který měl povolení pro-
vozovat tuto činnost již v r. 1836. 
Vlastní provoz nejmodernějšího 
cukrovaru Rakouského císařství 
byl zahájen v r. 1838 tehdejším 
zakladatelem p. Florentinem 
Robertem (zámožná rodina 
pocházející z Francie).  Investo-
val veškerý svůj kapitál do teh-
dejšího perspektivního oboru, 
a to právě do Židlochovic, a je 
nutno říci, že podnikání a jeho 
další rozvoj bylo úspěšné. 

Po smrti svého otce Florentina, 
podniká nový majitel, syn Julius 
Robert, v r. 1871 cestu do Ang-
lie. Tam je fascinován vynálezem 
a rozmachem parních strojů a 
následně tyto stroje nakupuje 
(mlátičky, pluhy) a zavádí je i do 
Židlochovic. Následně začíná 
budovat i úzkokolejku, jako polní 
dráhu pro dovoz cukrovky, ale 
i hlíny a humusu pro melioraci 
pozemků.

Pro ekonomičtější svoz cukrov-
ky ze dvorů a statků zřídil závod 
úzkokolejnou dráhu ve smě-
ru z cukrovaru přes nosislavský 
katastr (po dnešní asfaltové sil-
nici kolem hájenky „Na Forotě“ 
v Knížecím lese a třídírny a pro-

deje jablek spol. Sady CZ), přes 
most na statek Boudky (asi osm 
kilometrů vzdálený ze Židlocho-
vic) a později ji prodloužil až ke 
statku v Měníně. Celková délka 
úzkokolejní dráhy o rozchodu 760 
mm činila 20 400 metrů. Dopravu 
obstarávala lokomotiva zakou-
pená u fi rmy H. Kraus v Mnichově 
v r. 1901 a dále pak lokomotiva 
od fi rmy Junk. Vozový park čítal 
61 čtyřosých vagónů s nosností 8 
tisíc kg. Později na vlečku přiby-
ly další lokomotivy, a to od fi rmy 
H. Kraus v roce 1924 a od fi rmy 
Henschel u s. AG Kassel Altreich 
v r. 1929.

Úzkokolejka napomáhala 
všestrannému propojení vlast-
ních statků. Vedla k cukrovaru 
do dvora Boudky mezi Nosislaví 
a Velkými Němčicemi a dále 
pak zastavovala na těchto stat-
cích: Zeleňák, Nový dvůr, Kar-
lov, Jalovisko, Mařín, Albrechtov 
a Měnín. Také řepa z Měnína, 
Moutnic, Šitbořic, NIkolčic, Kře-
pic, Nosislavi a Velkých Němčic 
byla nakládána na  vagónky 
této úzkokolejné dráhy a sváže-
na do cukrovaru v Židlochovi-
cích. V Boudkách byla zřízena 
vodní napájecí stanice pro loko-
motivy malodráhy a rovněž se 
odtud vozila voda pro lokomoti-
vy mlátiček i parní pluhy. Jeden 
vagónek byl dokonce upraven 
na pojízdnou opravářskou dílnu 

Bývalá zemědělská úzkorozchodná železnice procházející přes 
Nosislav

Pavel Frölich
se stabilní opravářskou četou pro 
všechny parní stroje na statcích. 
Průmyslová malodráha byla 
zrušena v r. 1959. Do roku 1910 
se používalo k osobní dopravě 
v cukrovaru koňských a volských 
spřežení, bryček, kočárů apod. 
Později se objevuje používání 
jízdních kol. Pro osobní spojení 

měli zemědělci dokonce k dis-
pozici i motocykl. První vůz fran-
couzské výroby značky De Dion 
patřil ještě továrníku Juliu Rober-
tovi.

Převzato z Nosislavského zpra-
vodaje – září 2013

Úzkokolejná dráha | v roce 2013 zpracoval Ing. V. Svoboda
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Podzim přináší chladnější 
počasí, které by však nemělo 
zabraňovat vycházkám či výle-
tům. Nádherně zbarvená příro-
da poskytuje neobvyklou paletu 
nezvyklých odstínů, kterou ještě 
umocňují a zdůrazňují sluneční 
paprsky, pohybující se níže nad 
obzorem. 

Když už jsme se prošli naším 
podzimním zámeckým parkem 
a pokochali pohledy z Akátové 
rozhledny na rozlehlý Svratecký 
úval, pojďme se projít Josefov-
ským údolím v Moravském kra-
su. Údolí se nachází na pravém 
břehu Křtinského potoka mezi 
jeho propadáním a Adamovem. 
Nalezneme tu také četné jesky-
ně a další krasové útvary, např. 
Býčí skálu, jeskyni Výpustek, Jes-
třábku aj. Od roku 1977 je území 

Tip na výlet
... do podzimního Moravského krasu

Mgr. Karel Vavřík chráněno jako národní přírodní 
rezervace.

Stojí tu také Františčina huť, 
která v r. 1971 byla vyhlášena 
první technickou rezervací u nás. 
V r. 1732 tu Liechtensteinové 
založili Starou huť, za Františka 
Josefa z Liechtensteinu v letech 
1777- 81 zdokonalenou a pojme-
novanou Františčinu huť. V roce 
1884 byla pak zvýšena o 10 
metrů. Železná ruda se tu tavila 
do roku 1887, pak byla činnost 
ukončena. Vedle huti stojí správ-
ní budova a modelárna (tzv. 
Kameňák) z počátku 19. stole-
tí, v níž je expozice Železářství 
na  lanensku. Naproti přes silnici 
stojí Švýcárna postavená v 19. 
stol. v alpském romantickém sty-
lu – sloužila jako lázně a hostinec. 
Dnes je tu penzion. 

Zvídaví turisté se mohou ještě 
podívat na zrestaurovaný světel-
ský oltář v novogotickém kostele 
sv. Barbory v Adamově a ti zdat- Františčina huť| ilustrační foto

nější mohou vystoupat na Ale-
xandrovu rozhlednu východně 
od Adamova. 

Připraveno s použitím Průvod-
ce po Brně a okolí z edice Marco 
Polo, vydalo nakladatelství Sou-
kup & David v r. 2004.
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inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Nabízím doučování ANGLIČTINY v Židlochovicích i okolí pro 
začátečníky i pokročilé. Cena lekce 150-180 Kč. Těším se Šárka 
Březinová, tel.:775 492 966. SPEAK ENGLISH!

INSTALATÉR – Jiří Kavalíř
- veškeré instalatérské práce: voda, topení, kanalizace, plyn
- běžné opravy i havárie
- montáž a výměna kotlů, radiátorů, sanitární techniky
- ústřední a podlahové vytápění
- rekonstrukce koupelen (i formou na klíč)
- cenová nabídka zdarma

Sportovní 885, Židlochovice, tel.: 608 861 806

Pro archivní dokumentaci hledám fotografi i původní 
vily MUDr. Hynka Paula na Masarykově ulici.
Po okopírování ihned vrátím.

Děkuje K. Vavřík

Moderní a bezpečné bydlení pro seniory
S.E.N. bydlení – starostlivost, empatie, nezávislost

Vize: Zajistit seniorům kvalitní a bezpečné bydlení 
a umožnit jim zachovat si vlastní nezávislost až do 

pozdního věku.

V případě dotazů, námětů či zájmu o byt nás, 
prosím, kontaktujte na:

info@senbydleni.cz
724 253 352 či 606 659 799

Akátový dům, Městečko 52, 664 61 Rajhrad

Zveme vás do nově otevřeného

BABY BAZARU
sídliště Družba 367, v průjezdu vedle zdravé výživy.

Otevřeno denně od 16.00  do  19.00 hod., v sobotu  
od 9.00  do  12.00 hod.

Máte doma věci, ze kterých děti vyrostly, a nevíte, 
co s nimi? Nabízíme vám možnost komisního prodeje. 

Výběr zboží od kojeneckého až po školní věk.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Kontaktní tel. 775 716 843
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Měsíčník MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ | Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 12. 6. 2000 pod evidenčním číslem MK ČR E 10297. Vydává Město 
Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 00282979. Za obsah Zpravodaje odpovídá Redakční rada, odpovědný redaktor Mgr. Karel Vavřík. 
Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Uzávěrka k 15. v měsíci. Příspěvky a inzeráty přijímá Martina Máca, 
krizova@zidlochovice.cz. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Na zveřejnění příspěvků 
nevzniká právní nárok. Grafi cká úprava Martina Máca. Tisk Centrum digitálního tisku, s.r.o. Náklad l700 ks. Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován 
občanům Židlochovic. Datum a místo vydání: 4. 11. 2013, Židlochovice. V elektronické podobě na www.zidlochovice.cz (sekce Média).

2. 11., 18:00 | SNOW FILM FEST
Filmový festival zimních sportů. Čajovna začíná již v 17:00 hodin.
vstupné: dobrovolné
místo: sklepení pod radnicí
pořádá: INSPIRO

10. 11., 16:00 | SVĚCENÍ SVATOMARTINSKÝCH A MLADÝCH VÍN
Všichni vinaři si mohou nechat vysvětit svá vína.
místo: kostel Povýšení sv. Kříže
pořádá: ZO český zahrádkářská svaz Židlochovice

12. 11., 18:00 | MORAVA TOLERANTNÍ
Zápas o svobodu vyznání v 15. a 16. stol.
Výstava brněnského evangelického faráře Jiří Grubera mapuje život 
a kulturu nekatolických církví v předbělohorském období v oblasti 
jižní Moravy. Průvodní slovo: ev.farář Jiří Gruber, autor výstavy.
místo: orlovna Židlochovice, Galerie Za Komínem
pořádá: město Židlochovice

15. 11., 18:30 | ČÍHOŠŤSKÝ ZÁZRAK
P. Josef Toufar, jeho umučení a následné pronásledování katolické 
církve.
vstupné: 70 Kč, děti ZŠ zdarma
místo: kostel Povýšení svatého Kříže
pořádá: Římskokatolická farnost Židlochovice

16. 11., 20:00 | HASIČSKÁ ZÁBAVA
Hraje kapela TEAM ROCK.
vstupné: 70 Kč, prodej vstupenek na místě od 19:00 hodin
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: Sbor dobrovolných hasičů Židlochovice
info: www.fajci.cz, www.facebook.com/sdh.zidlochovice

23. 11. | ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ RÁB VE MĚSTĚ GYÖR
předprodej: Informační centrum
pořádá: T.J. Sokol Židlochovice
info: www.sokol-zidlochovice.cz

Kalendárium - listopad 2013
28. 11., 18:00 | 29. 11., 18:00 | 30. 11., 16:00 | DOBRODRUŽSTVÍ V 
PAŘÍŽI
Rozverná komedie o jednom pánském dobrodružství se zpěvy.
vstupné: 50 Kč
místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: divadelní odbor T.J. Sokol Židlochovice
info: www.sokol-zidlochovice.cz

29. 11., 18:00 | PREZENTACE VINAŘSTVÍ PLAČEK
Prezentace vín ročníků 2011 – 2012, Svatomartinské 2013.
místo: vinotéka Židlochovice
pořádá: Městské kulturní středisko

30. 11., 17:00 | VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MAGDY HÁJKOVÉ
Výstava potrvá do 30. 12. 2013.
místo: Malá galerie RTIC

datum čas soupeři

středa 20. 11. 2013 20:00 T.J. Židlochovice x SK Žabovřesky S

středa 27. 11. 2013 20:00 T.J. Židlochovice x Sokol Střelice

středa 11. 12. 2013 20:00 T.J. Židlochovice x VFU Brno A

středa 12. 2. 2014 20:00 T.J. Židlochovice x SKB Brno Černovice C

středa 5. 3. 2014 20:00 T.J. Židlochovice x JBC Brno B

středa 26. 3. 2014 20:00 T.J. Židlochovice x VFU Brno B

středa 9. 4. 2014 20:00 T.J. Židlochovice x Sokol Šlapanice D

Rozpis domácích utkání oddílu basketbalu – sezóna 2013/14
Muži T.J. Sokola Židlochovice Vás srdečně zvou do sokolovny 
na domácí utkání Městského přeboru II. třídy:

inzerce


