
 

 

Zpráva o Výroční schůzi Židlochovického vlastivědného spolku 

Středa, 12. prosince 2018 
Ve sklepním prostoru hostinství u Kafků 
Židlochovice, Komenského 
 
Schůze byla zahájená v 18.00 hod předsedou spolku, Peterem Wendschem. 

Přítomno bylo 14 členů podle prezenčního listu. Na začátku byl přednesen 

pozdrav nepřítomného čestného člena, pana JUDr. Miroslava Juráka, který byl 

ve svém Pražském domicilu o schůzi informován. Dále všechny pozdravil 

emailem ze západních Čech nepřítomný člen Mgr. Míroslav Cvrk. 

Prvním bodem schůze bylo schválení programu (příloha 1). Program byl bez 

připomínek schválen.  

 

Byly předneseny dvě žádosti o členství ve spolku: 

1. PhDr. Jana Baroková, PhD. 

2. Karel Čaloud 

Žádosti byly jednomyslně přijaty. 

Program : 
1. Přivítání a schválení programu, návrhy změn                                     

seznam členů, nové členové    P.Wendsche 
2. Revizní zpráva, bilance r.2018   S. Rubáš 
3. Činnost klubu v roce 2018.    P.Wendsche 
4. Činnost a vize ŽVVS    K.Vavřík 
5. Virtuální dokumentace domů                                                                       

v Židlochovicích     J.Hroudný 
6. Prezentace webové stránky ŽVVS  V.Funk 
7. Program ŽVVS na rok 2019   všichni 
8. Diskuze 
9. Závěr  

 



S. Rubáš přednesl Revizní zprávu, která byla vypracována paní. Ing. Radmilou 

Kafkovou, vedoucí Finančního odboru města. Byla jednomyslně odsouhlasena.  

P. Wendsche přednesl činnost spolku za rok 2018: 

Jako první byla představena naše webová stránka: www.zidlochovice.cz/kultura 

a volný čas/spolky/ Židlochovický vlastivědný spolek. Při této příležitosti byl 

vyjádřen dík městu za finanční podporu spolku. 

• Finanční podpora (publikace D.Wendscheová. Židlochovice na 
historických mapách, panelová výstava u autobusového nádraží, nákup 
dataprojektoru, nájem prostoru pro výroční schůzi) 

• Webová stránka (stálá aktualizace- ing. Nováková) 
• Spolupráce s rodinou Robertovou (pamětní deska, pohostinství v 

restauraci za komínem) 
 

 

 

Následovalo vyjmenování všech příspěvků publikovaných ve Zpravodaji města 

Židlochovice a poděkování jejich usilovné práci. 

1/2018:   D. Švarzbergerová  Celostátní kolo Dějepisné soutěže gymnázia v 
Chebu 

  L.Spáčil: Přespal Napoleon v Židlochovicích? 

  T.Dratva: Židlochovice včera a dnes 



2/2018:  E. Vyhlídal: Židlochovice za první republiky 

  T.Dratva: Židlochovice včera a dnes 

P.Wendsche: Z vašich dopisů: 100.výročí vzniku Československa 
(oznámení podzimní výstavy) 

3/2018 E.Vyhlídal:   Židlochovice za první republiky: Část druhá: Těžké 
začátky 

  T.Dratva: Židlochovice včera a dnes 

4/2018: E. Vyhlídal:  Židlochovice za první republiky: Část třetí: Život se rozbíhá 

  T.Dratva: Židlochovice včera a dnes 

5/2018: E.Vyhlídal: Židlochovice za první republiky. Část čtvrtá: Městu se daří 

  T.Dratva: Židlochovice včera a dnes 

  P. Wendsche:  Publikace z první republiky k dispozici veřejnosti 

  E. Vyhlídal  Židlochovické pamětní lípy 

6/2018: D. Švarzbergerová:  Student Jan Hroudný převzal cenu Učené 
společnosti České republiky 

  E. Vyhlídal:  Židlochovice za první republiky. Část pátá: Ze všedních 
dnů 

  T.Dratva: Židlochovice včera a dnes 

7/8/2018: P. Wendsche: Resturace barokních soch po židlochovickým kostelem 

E. Vyhlídal:  Židlochovice za první republiky. Část šestá: Co přinášel 
život 

  T.Dratva: Židlochovice včera a dnes 

9/2018: J. Hroudný:  Komenského ulice v historii a na mapách Jana Hroudného 
na webových stránkách  města 

E. Vyhlídal: Židlochovice za první republiky  Část sedmá: Obzory se 
zatmívají 

  T.Dratva: Židlochovice včera a dnes  

10/2018 E. Vyhlídal: Na dně řeky Svratky se ukázaly zbytky starých mostních 
trámů 

P. Wendsche: Vlastivědný spolek vydává novou publikaci: Židlochovice 
na historických mapách 

  E. Vyhlídal:  Židlochovice za první republiky Část osmá: Dobré i zle 

  T.Dratva: Židlochovice včera a dnes  

11/2018 P. Wendsche:  Jubileum z jiného pohledu (o návštěvě rodině Robertů) 

E. Vyhlídal:  Židlochovice za první republiky  Část devátá: Jde o trvání 
státu. 

  T.Dratva: Židlochovice včera a dnes 



12/2018 E. Vyhlídal: Židlochovice za první republiky Část desátá:  

  P. Wendsche: Zajímavosti kolem domů č.78 na Coufalikově náměstí 

  T. Dratva: Židlochovice včera a dnes 

 

Přednášková činnost  

K.Vavřík  

• 8. dubna v Sokolovně:  Osmičky v naších dějinách 

• 22. září n hřbitově v kostele a v Orlovně: Rodina Robertova v Židlochovicích 

• 27. září v gymnáziu: Židlochovice – Židlochovičtí Habsburkové 

• 28. října v Sokolovně: Vznik Československa 

• 8. listopadu: Vznik Československa. Pro sextu a septimu 

 
E. Vyhlídal: 

• dne 24.10.18 zahájení výstavy 100 let ČSR v malé výstavní síni u TIC 

• Články ve Zpravodaji 

• 3x prezentace s komentářem v Infokanálu  

•  

Seminární činnost 

• Dne 19.9.2018 Martin Slovák (Veselí n.M.): Restaurace barokních soch pod 

kostelem 

 

Výstavy 

• dne 24.10.18 zahájení výstavy 100 let ČSR v malé výstavní síni u TIC (autor: 

E. Vyhlídal) 

• dne 26.10.2018 byla zahájená stála panelová výstava  u příležitosti 

100.výročí (autoři: S. Rubáš, K. Vavřík, E. Vyhlídal, D. Svarzbergerová, J. 

Hroudný, M. Cvrk) 

 

Sdělení poznatk ů 



Další prostor byl věnován členům spolku k sdělení poznatků: 

1. K.Vavřík sdělil výsledky dialogu s památkářským ústavem ohledně 

historických nálezů při rekonstrukčních prací kolem zámku.  

2. K. Vavřík rekapituloval vývoj a rozšíření vztahů s rodinou Robertovou 

3. E. Vyhlídal pohovořil o novinkách v městském archivu. Vyjádřil nejistotu o 

pokračování Městské kroniky. 

4. E. Vyhlídal upozornil na menší jubilea v roce 2019 a vyžádal si iniciativu o 

vypracování odpovídajících článků. Konkrétní stav příprav a stav realizace 

nesdělil. 

5. Miroslav Cvrk: Článek ve vlastivědném sborníku města Mödling u Vídně 

Kulturzeitschrift medilihaa  19 (2018) str.14  Wilhelm Marx von Marxberg. 

Gross-Seelowitz-Wien-Mödling Příprava panelu pro panelovou výstavu u 

příležitosti 100.výročí vzniku republiky. Odborná konzultace o historickém 

podzemí zámku Židlochovice pro ing.Jana Woltze. Počátek práce nad 

kronikou železniční stanice Židlochovice. Společně s P. Wendschem: bádání 

činnosti městského lékaře Maxe Sabla. Spolupráce u článku P. Wendscheho v 

Zpravodaji 12/2018 Paul Střemcha. Návštěva Národní knihovny v Paříži – 

novinové články o Židlochovicích ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Jižní 

Americe a U.S.A. (kolem 100 článků). 

6. T. Dratva referoval o výsledcích svého bádání historického významu rodáka 

ze Židlochovic, lékaře ve Würzburgu,  prof. Wenzel von Linharta. 

7. Byla představena dokumentace M. Cvrka v rakouském vlastivědném periodiku  

medilihha (Mödling) s titulem: Wilhelm Marx von Marxberg. Gross-Seelowitz-

Wien-Mödling (příloha 3) 

8. Byla představena publikace D. Wendscheové s titulem Židlochovice na 

historických mapách. Publikace je v prodeji v TIC Židlochovice (grafická 

spolupráce V. Helma, produkce Centrum digitálního tisku, Židlochovice)  

9. J. Hroudný představil pokračování své vizualizace historie částí domů na 

Komenského ul. 

10. K. Čaloud otevřel diskuzi kolem existence historických hodin na věži starého 

kostela („zvonice“). Podložil tvrzení existence dokumentačního obrázku, kde 

jsou obrysy hodin vidět. E. Vyhlídal podpořil tvrzení tím, že v archivu jsou mezi 

starými účty města i účty o zaplacení údržby hodin. 



11. P. Wendsche poukázal na to, že dům Kaberův na Komenského byl prodán a 

dá se očekávat, že dojde k demolici starého domu. Z hlediska ŽVVS je tato 

skutečnost zajímavá a důležitá, protože se pod domem nachází starý 

Habanský sklep, který nemusí být tímto vývojem zachován. 

 

 

 

 

 

Na závěr jsme diskutovali o dalších úkolech v roce 2019. 

Velkým úkolem bude společně s městem a s rodinou Robertovou vybudovat 

v uvolněných prostorách ve Vile pamětní místnost.  

 

Napsal: Peter Wendsche 

 

Ověření 

Komentář [PW1]: Obrátili jsme se 
tímto dotazem ohledně osudu 
historického sklepa na vedení města. 



Karel Vavřík 

Stanislav Rubáš 

  

 

 


