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Slovo starosty: Jaký byl rok 2013

Vážení spoluobčané,
rád bych v tomto příspěvku shr-
nul všechny důležité aktivity ve 
městě v uplynulém roce.
V roce 2013 se konaly dvoje 
volby - volby prezidenta repub-
liky a do poslanecké sněmovny. 
Městský úřad se zhostil všech 
svých povinností, které ukládá 
zákon, volby měly hladký průběh 
bez komplikací.

Samospráva a městský úřad
Zastupitelstvo města se sešlo ke 
svému jednání 9x a rada města 
zasedala 22x. Výbory zastupitel-
stva a komise se scházely pravi-
delně a připravovaly pro vedení 
města náměty nezbytné pro roz-
voj a zlepšení kvality života v Žid-
lochovicích.
Město plnilo svoji vedoucí funkci 
ve svazcích Region Židlochovic-
ko, Cyklistická stezka Brno-Vídeň 
a aktivně se účastnilo práce ve 
svazcích Vodovody a kanaliza-
ce Židlochovicko, Cézava a spo-
lečnosti KTS ekologie. Ve spolu-
práci s městem Pohořelice jsme 
pro obce našich regionů založili 
místní akční skupinu Podbrněn-
sko, která může být v příštích le-
tech zdrojem dotačních příjmů 
členských obcí, spolků a firem na 
jejich území.
Vedení městského úřadu prošlo 
změnou, když na konci roku 2012 
odešel na vlastní žádost tajem-
ník úřadu Mgr. Miroslav Cvrk. Do 
konce května vykonávala funkci 
tajemníka JUDr. Ludmila Čer-
máková a od června 2013, po 
výběrovém řízení, vede městský 
úřad nová tajemnice Mgr. Ivana 
Kejřová.

Kultura a spolky
Celý uplynulý rok se nesl ve zna-
mení oslav 140. výročí povýšení 
Židlochovic na město.
Byly vydány dvě knihy, které se 

zabývají historií města. Město Žid-
lochovice ve spolupráci s Vlasti-
vědným klubem vydalo s přispě-
ním financí Nadace ČEZ knihu 
Ozvěny věků a dní, přehledný 
obraz dějin města Židlochovi-
ce. Fotbalový klub Židlochovice 
vydal publikaci Střípky z historie 
židlochovického fotbalu. Ta po-
pisuje fotbalové dění v Židlocho-
vicích od počátku minulého sto-
letí dodnes.
Hody, Den města, Ochutnávání 
vín, Zámecká slavnost, Burčá-
kové slavnosti, jarmarky, plesy 
a mnoho dalších akcí zpestřilo 
bohatý kulturní život města. Pro 
informaci turistů navštěvujících 
naše město bylo označeno 
místo, kde leží hrobka Žerotínů 
a místo na Výhonu, upozorňující 
na existenci historického popra-
viště. Kulturní, zájmové a spor-
tovní dění v roce 2013 zajišťovaly 
v našem městě také společen-
ské organizace. Za to patří všem 
akvitním organizacím a jejich 
členům veliké poděkování.

Dotace na strategii rozvoje 
města
Město Židlochovice se účastní 
projektu Zvýšení kvality práce 
MěÚ Židlochovice. Ten má za 
úkol popsat a zjednodušit admi-
nistrativní procesy našeho úřadu. 
Součástí tohoto projektu je tvor-
ba strategického plánu rozvoje 
města na roky 2015 – 2025. V prv-
ní fázi tohoto projektu byly do-
tazníky zjišťovány priority našich 
obyvatel v životě města. 

Komunikace vedení města 
s občany
Mimo informování občanů 
o dění ve městě přes zavedená 
média, jako je tištěný měsíčník 
Židlochovický zpravodaj, inter-
netové stránky města a vysílání 
kabelové televize, se snažíme od 
loňského roku nově informovat 
naše občany pomocí e-mailů 
a v krizových případech pomocí 
SMS (toho naštěstí nebylo potře-
ba). Názory od občanů získává-

me pomocí dotazníků na kon-
krétní témata. Naposledy to bylo 
na téma spokojenost občanů se 
zdravotní péčí ve městě.

Elektronické aukce energií pro 
domácnosti města
Soutěžení nejlevnějších doda-
vatelů energií je pro město už 
samozřejmostí. V roce 2013 za-
čali soutěžit dodavatelé i pro 
domácnosti. Židlochovice, jako 
jedny z prvních, pomohly uspo-
řádat pro svoje občany tento 
typ aukce. Díky tomu domác-
nosti na území města vysoutěžily 
levnější ceny energií, které zna-
menají v ročním objemu úsporu 
1 274 000 Kč.

Bezpečnost dopravy ve městě
Na ulici Nádražní byl umístěn infor-
mační panel, který ukazuje řidiči 
rychlost, kterou do města vjíždí. Na 
ulici Tyršově bylo naproti základní 
škole pořízeno zařízení, které au-
tomaticky měří a zaznamenává 
rychle jedoucí automobily. Stejné 
zařízení bylo instalováno na Žerotí-
novo nábřeží. To měří rychlost aut 
jedoucích v blízkosti nebezpečné-
ho přechodu z Havlíčkovy ulice 
na lávku přes řeku.
Bylo provedeno nasvětlení dvou 
přechodů na křižovatce u lano-
vého mostu.

Investice města
Mateřská škola na sídlišti byla 
zateplena. Neutěšený stav oken 
a dveří působil obrovské ztráty 
tepla a nebylo možné budovu 
vytopit. Za pomoci dotačních 
prostředků EU z Ministerstva život-
ního prostředí proběhla výměna 
otvorových prvků a zateplení 
střechy a obvodových stěn. 
V posledních letech se potýká-
me s nedostatečnou kapacitou 
stávajících pěti tříd MŠ, a proto 
byla v budově na Brněnské ul. 
v prostorách knihovny zbudová-
na další třída.
Knihovna byla přestěhována do 
přízemí Robertovy vily, kde byly 
provedeny stavební úpravy.
Děti ze silných ročníků začínají 
plnit i první stupeň základní školy. 
Proto bylo nutné přestavět býva-
lý učitelský byt v budově Komen-
ského 182. Došlo také ke zvětšení 
prostoru v šatnách.
Staré kotle v budově školy na 
Tyršově ulici dosloužily a byly na-
hrazeny malými závěsnými kotli s 
daleko nižší spotřebou plynu. Po 
zateplení školy docílíme dalších 
úspor ve spotřebě plynu.
S pomocí dotací od ministerstva 
kultury na obnovu historických 
památek se uskutečnila renovace 

Vlastimil Helma 
starosta města
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Mateřská škola na sídlišti po rekonstrukci foto Lenka Betášová
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Zaznamenali jsme ...

Štěpánská výstava vín 
místních vinařů

ZO ČZS Židlochovice uspo-
řádala na svátek svatého Ště-
pána již tradiční výstavu vín 
místních vinařů. Výstava se 
konala ve spolkové budově 
ZO ČZS. Vystaveno bylo 111 
vzorků vín. I když rok 2013 ne-
byl pro vinaře příznivý, byla vy-
stavená vína velmi dobrá. Při 
hodnocení 20bodovým systé-
mem bylo více mež polovina 
(61) ohodnoceno 18,6 a více 
body, což jsou vína vynikají-
cí. ZO děkuje všem vinařům 
za dodané vzorky vín a přeje 
jim a všem zahrádkářům v no-
vém roce pevné zdraví, po-
hodu v životě a hodně pěsti-
telských úspěchů.

Jan Šotnar 

Výšlap na Výhon
30. prosince 2013 za krás-

ného slunného a téměř bez-
větrného počasí, které spíš 
připomínalo jaro, se uskuteč-
nil tradiční výšlap na Výhon.  
Uspořádal ho již po dvanácté 
Židlochovický klub turistů a zú-
častnilo se ho asi 35 občanů 
nejen ze Židlochovic, ale také 
turisté z okolních obcí. Severní 
část panoramatu byla nád-
herně osvětlena sluncem, 
a tak umožňovala téměř ostře 
zhlédnout Brno i okolní obce.  
Po výšlapu si turisté připomně-
li na promítnutých diapoziti-
vech již 100 uskutečněných 
výletů v minulých letech. Byly 
také promítnuty jedinečné 
fotografie různých autorů 
z internetových stránek, které 
všem účastníkům připomněly, 
že naše akátová rozhledna 
je vyhledávaným turistickým 
objektem.

Rok české hudby
Prvním lednem jsme vstou-

pili do Roku české hudby. 
Tato celostátní společensky 
významná akce se opaku-
je každý rok, jehož letopo-
čet  končí číslicí 4, protože se 
tato čtyřka  objevuje u dat 
nejvýznamnějších českých 
skladatelů: Bedřich Smeta-
na (1824, 1884), Antonín 
Dvořák (1904), Vilém Blo-
dek (1874), Leoš Janáček 
(1854), Josef  Suk (1874). 
Proto se v  Roce české hud-
by upírá pozornost nejen na 
jejich díla, ale i na celé čes-
ké muzikální bohatství, které 
významně ovlivnilo národní 
povědomí, přispělo a přispí-
vá k rozkvětu společenského 
i osobního života v nás,  života 

Slovo starosty - jaký byl rok 2013
jižní stěny radnice v Židlochovi-
cích. Byly uskutečněny opravy 
a nátěr fasády a výměna oken.
Město provedlo rekonstrukci již 
nevyhovujících bytů v prvním 
patře budovy Komenského 32.
Z dotací Ministerstva pro životní 
prostředí město pořídilo nový sa-
mosběrný čisticí vůz na podvoz-
ku Multicar, který bude význam-
ně pomáhat při údržbě města.
V roce 2013 díky provozu nové-
ho sběrného dvora ušetřilo měs-
to na likvidaci odpadů 260 tisíc 
Kč. Pokračuje snaha města o co 
nejlevnější nakládání s odpady. 
Sběrný dvůr byl s pomocí dota-
cí doplněn o technologii kom-
postárny.
Ve spolupráci města, HZS JMK 
a SDH za finančního příspěvku 
Nadace ČEZ proběhla komplet-
ní rekonstrukce chátrající střechy 
hasičské zbrojnice.
Město přispělo římskokatolické 
farnosti na rekonstrukci věže kos-
tela Povýšení Svatého kříže v Žid-
lochovicích.
Investice města přesáhly 24 mil. 
Kč. Z toho 13 mil. bylo kryto dota-
cemi. Viz tabulka.

Výstavba v areálu bývalého 
cukrovaru 
Nejvýznamnější změnou k lep-
šímu ve vzhledu našeho města 
byla jistě pokračující výstavba 
obchodního centra v areálu 
bývalého cukrovaru. Hromady 
recyklátu u filtrační věže zmize-
ly a na jejich místě vzniklo nové 
parkoviště. Filtrační věž byla do-
plněna okny s původním vzhle-
dem. Hrubá stavba obchodní 
pasáže získala nový vzhled vkus-
nými obklady a byla doplněna 
okny a vstupními dveřmi. Vedle 
komína se zrodilo nové náměs-
tíčko.

Co se nepodařilo a čeká nás 
v roce 2014
Dále se budeme snažit docílit 
dodržování městské vyhlášky 
a vymýtit hrací automaty z měs-
ta. Rádi bychom, aby po silnici 
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Akce Cena Z toho dotace
Pořízení technologie kompostárny 6 277 000 Kč 5 481 000 Kč

Zateplení Mateř. školy na sídl. Družba 5 950 000 Kč 2 440 000 Kč

Samosběrný čisticí vůz 4 610 000 Kč 4 150 000 Kč

Mateř. škola - třída na ul. Brněnské 1 648 000 Kč

Rekonstrukce 5 bytů, Komensk. 32 1 400 000 Kč

Přestavba bytu na třídu ZŠ Komensk. 1 337 000 Kč

Kotelna Základní školy Tyršova 1 193 000 Kč

Rekonstrukce střechy hasič. zbrojnice 463 000 Kč 400 000 Kč

Oprava jižní fasády radnice 398 000 Kč 296 000 Kč

Úprava Robertovy vily pro knihovnu 293 000 Kč

Vybavení hasičů - jednotky JSDH 230 000 Kč 180 000 Kč

Oprava polních cest na Výhonu 169 000 Kč

Odpočívka na cyklostezce u mokřadu 128 000 Kč 104 000 Kč

Nasvětlení dvou přechodů u mostu 120 000 Kč

Oprava komunikace na Nerudově ul. 75 000 Kč

24 291 000 Kč 13 051 000 Kč

II/425 (Nosislav - Vojkovice) ne-
mohly jezdit kamiony, které chtě-
jí ušetřit za dálniční poplatky.
Také musíme připustit, že i přes 
osazení informačních tabulek o 
zákazu podomního prodeje na 
všechny příjezdy do města se 
nám nedaří prodejce (často pod-
vodné) od této činnosti odradit. 

Zhodnocení
Za každou aktivitou se skrývá 
mnoho práce volených orgánů 
města i pracovníků městského 

úřadu. Dosažené výsledky 
v uplynulém roce jsou toho 
jasným dokladem. Jen škarohlíd 
či neuznalý člověk může 
v rozporu s realitou tvrdit, že 
se v našem městě nic neděje. 
Každému, kdo se svojí prací 
podílel na realizaci byť jen jedné 
z uvedených aktivit, patří dík nás 
všech. Děkuji občanům, kteří to 
myslí s našim městem dobře, za 
vstřícnost a spolupráci při rozvoji 
našeho města pod Výhonem.

(pokračování)

Výzva k podávání žádostí pro místní organizace

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta

Stejně jako každý rok, tak i letos 
Rada města Židlochovic vyhla-
šuje výzvu k podávání žádostí 
o dotace na podporu činnos-
ti fyzických, právnických osob 
a jiných subjektů působících 

v oblasti využití volného času ve 
městě Židlochovice na rok 2014. 
O příspěvek mohou žádat místní 
organizace zabývající se volno-
časovými aktivitami. Každá or-
ganizace rozvíjející svou činnost 
na území města může podat 
jednu žádost. Příslušné formuláře 
budou k dispozici na podatelně 
Městského úřadu – Židlochovice, 
Nádražní 750. Elektronickou ver-

zi formuláře najdou zájemci na 
webu města www.zidlochovice.
cz pod odkazy Město Židlocho-
vice, Dotace. Termín pro podá-
vání žádostí je stanoven od 1. 2. 
– 28. 2. 2014.
Pro více informací se obracejte na 
email: senkyrik@zidlochovice.cz 
nebo tel.: 734 352 330.
Těším se na spolupráci.

Nový samosběrný čisticí vůz                                                      foto: Martin Dratva



Výběr z usnesení RM 10. ledna 
2014

RM rozhodla: 
 pronajmout část pozemku 

v areálu Robertovy vily p. č. 
644 o výměře 404 m2 v k. ú. 
Židlochovice …….  za stano-
venou nájemní cenu 2 Kč/m2/
rok, tzn. 808,- Kč/rok, na dobu 
neurčitou 

 uzavřít smlouvu o výpůjčce na 
část parcely p. č. KN 984/2 
(část A) o výměře 194 m2 v k. 
ú. Židlochovice, na dobu neu-
rčitou, s ……... 

 uzavřít smlouvu o výpůjčce na 
část parcely p. č. KN 984/2 
(část B,C a D) o výměře 193 m2 
v k. ú. Židlochovice, na dobu 
neurčitou, s ……… 

 pronajmout byt č. 5, typu 
1+kk,  v domě č. p. 52, ulice 
Komenského v Židlochovi-
cích. Nájemní smlouvu uzavřít 
s ……………. na dobu určitou 
1 rok od 1.3.2014 do 28.2.2015.  
Výše nájemného je stanovena 
dle ,,Zásad pro stanovení ná-
jemného u nájemních vztahů 
k bytům v majetku města Žid-
lochovice,,. 

 pronajmout nebytové prostory 
v  č. p. 367, sídliště Družba v Žid-
lochovicích. Nájemní smlouvu 
uzavřít s ………... Nájem je ve 
výši  710,- Kč/m2/rok. Nájemní 
smlouvu uzavřít od 1.2.2014 na 
dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou dva měsíce 

 uzavřít nájemní smlouvu s Karlo-
vou pekárnou s.r.o., Brněnská 
158, Židlochovice na proná-
jem prostor pro kanceláře so-
ciálního odboru 

 pronajmout byt č. 2, vel. 3+1,  
v domě č.p. 256, Coufalíkovo 
nám. v Židlochovicích. Nájem-
ní smlouvu uzavřít s ………… na 
dobu určitou od 1.2.2014 do 
31.7.2014. Výše nájemného je 
stanovena dle ,,Zásad pro sta-
novení nájemného u nájem-
ních vztahů k bytům v majetku 
města Židlochovice,,. 

RM schvaluje: 
 Provozní řád farmářských trhů 

v Židlochovicích s organizač-
ním řádem farmářských trhů 
a Formulář k registraci prodejců 

 podání žádosti o dotaci z Ope-
račního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost na 
projekt Zvyšování kvality ve 
vzdělávání ORP Židlochovice
RM ruší: 

 řízení na výběr nájemce kou-
paliště z důvodu nevyjasně-
ných právních vztahů k areálu  

Výběr z usnesení ZM 4. prosince 
2013

ZM rozhodlo: 
 prodat bytovou jednotku č. 

358/5 v domě č. p. 358, Coufa-
líkovo nám. v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p. 
č. 20, zapsanou na LV č. 2174 
v KN pro obec a k.ú. Židlocho-
vice, spoluvlastnický podíl na 
společných částech domu ve 
výši 8000/68241,  spoluvlastnic-
ký podíl na pozemku p. č. 20 
ve výši 8000/68241, zapsané 
na LV č. 2175 v KN pro obec 
a k. ú. Židlochovice ……… za 
cenu 1 256 000 Kč, přičemž 
kupní cena bude uhrazena 
v plné výši do dvou měsíců 
ode dne podpisu kupní smlou-
vy. Toto rozhodnutí  je platné 
do 31. 3. 2014 

ZM schvaluje: 
 uzavření zástavní smlouvy na 

bytovou jednotku č. 358/5 
v domě č. p. 358, Coufalíkovo 
nám. v Židlochovicích, posta-
veném na pozemku p. č. 20, 
zapsanou na LV č. 2174 v KN 
pro obec a k. ú. Židlochovice, 
na příslušné spoluvlastnické 
podíly na společných částech 
domu č. p. 358 a pozemku p. 
č. 20, vše v k. ú. Židlochovice, 
mezi městem Židlochovice 
a peněžním ústavem posky-
tujícím úvěr, a to v souvislosti 
s prodejem předmětu zástavy 
za účelem zajištění úvěru po-

Ze zasedání rady a zastupitelstva města
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skytnutého bankou na zapla-
cení kupní ceny 
ZM vydává: 

 s účinností od 1. 1. 2014  obec-
ně závaznou vyhlášku města 
Židlochovice č. 2/2013, kterou 
se vydává Požární řád města 
Židlochovice 

Výběr z usnesení ZM  18. prosin-
ce 2013

ZM schvaluje: 
 Přílohu k vyhl. č. 1/2012 ve 

znění vyhl. 1/2013 o místním 
poplatku za provoz systému 
komunálního odpadu v Židlo-
chovicích pro rok 2014, výše 
poplatku zůstává nezměněna 
ZM rozhodlo: 

 neprovádět změnu územního 
plánu města Židlochovice pro 
pozemky p. č. 545/6, 548/13 
a 548/92 v k. ú. Židlochovice.  
Jedná se o pozemky v ulici 
Sportovní.  

 prodat bytovou jednotku č. 
234/3 v domě č. p. 234, ulice 
Zámecká v Židlochovicích, 
postaveném na pozemku p. 
č. 650/1, zapsanou na LV č. 
2691 v KN pro obec a k.ú. Ži-
dlochovice, spoluvlastnický 
podíl na společných částech 
domu ve výši 8170/32680,  spo-
luvlastnický podíl na pozemku 
p. č. 650/1 ve výši 8170/32680, 
zapsané na LV č. 2692 v KN 
pro obec a k. ú. Židlochovi-
ce …….. za cenu 1 120 000 
Kč, přičemž kupní cena bude 
uhrazena v plné výši do dvou 
měsíců ode dne podpisu kup-
ní smlouvy; toto rozhodnutí  je 
platné do 30. 4. 2014; ZM sou-
hlasí s provedením zástavy 
bytu 234/3 pro potřebu vyřizo-
vání úvěru ze strany kupujícího 
ZM schvaluje: 

 Smlouvu o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod 
pro projekt  „ZŠ Židlochovi-
ce – sportovní areál“, reg. č. 
CZ.1.11/3.2.00/35.0144 

Zaznamenali jsme ...

českého lidu, podílí se na jeho 
kultivovanosti a v neposlední 
řadě i na  úrovni jeho mrav-
nosti.  Po celý rok se bude  
ozývat z koncertních sálů, pó-
dií, amfiteátrů, kostelů i skrom-
nějších sálů česká muzika. 

Odkazy na web
Chcete porovnat výši prů-

měrného platu v ČR s platem 
občanů v okolních evrop-
ských státech? Zajímá vás 
porovnání cen či výše nájem-
ného v různých státech Evro-
py? Všechny tyto a další po-
dobné informace naleznete 
na internetových stránkách. 
Klikněte flek.cz/clanky/dalsi-
-tipy-a-informace/jak-se-zije-
-v-evrope. Je třeba zdůraznit, 
že zpracované informace 
mohou být zveřejněny až po 
následném zveřejnění na zá-
kladě statistik OECD*), takže 
nemusejí být právě aktuální.  
Všechny dostupné informace 
jsou převedeny na české ko-
runy v kurzu ČNB ke dni 20. 3. 
2013. Částky uvedené v info-
grafice jsou tak pouze orien-
tační a mohou se v závislosti 
na síle měn a času mírně lišit.

*) Organizace pro hospodářskou spolu-
práci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. 
Organisation for Economic Co-operati-
on and Development) je mezivládní or-
ganizace 34 ekonomicky nejrozvinutěj-
ších států na světě, které přijaly principy 
demokracie a tržní ekonomiky.

http://www.ak-ansichtskar-
ten.de/ak/93
Budete mile překvapeni, ko-
lik starých pohlednic z celé 
republiky naleznete na těch-
to webových stránkách. Při 
pozorném hledání naleznete 
i několik pohlednic ze Židlo-
chovic. Stejně tak budete 
překvapeni i cenou těchto 
pohlednic, která je uvedena 
v eurech.

Je pití vína prospěšné?    Po-
slechněte si názor lékaře na 
webových stránkách: https://
docs.google.com/file/d/0B-
-hNObXMVmitODJmMzI0M-
zYtOWI3ZS00MTYxLTgyOGQ-
tOWFlYTk3NzFhZmRh/ 

Pohlednicemi ze starého 
Brna se můžete potěšit kliknu-
tím na  http://www.mojebrno.
wz.cz/fotogalerie/stare-br-
no-00/index.htm

Kdo neuvidí, neuvěří. Co 
všechno je možné zažít na 
křižovatce: http://www.you-
tube-nocookie.com/embed/
4phFYiMGCIY?rel=0
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Děkovný dopis
Vážený pane starosto,
dovolte, abych se s Vámi podělil 
o pro mne mimořádně příjemný 
zážitek a zkušenost, které jsem 
udělal s pracovníky Vašeho úřa-
du, konkrétně s vedoucím odbo-
ru dopravy panem Mgr. Liborem 
Čermákem a dále, a to přede-
vším, s pracovnicí tohoto odbo-
ru, paní Jarmilou Smutnou.
Vyřizoval jsem pro svého klienta 
přihlášení 2 automobilů na Va-
šem úřadu. Můj klient byl pra-
covně mimo republiku a nestíhali 
jsme termíny. Obrátil jsem se na 

pana Mgr. Čermáka s prosbou 
o možnost rychlého zajištění pří-
slušné administrativy i v době 
mimo úřední hodiny. Setkal jsem 
se u něj s pochopením a neměl 
námitky. S jeho doporučením 
jsem se tedy spojil telefonicky 
s paní Jarmilou Smutnou, která mi 
velmi ochotně a vstřícně umožni-
la provést vše okamžitě a v době, 
kdy neměla úřední hodiny. Při 
vlastní práci pak postupovala 
naprosto profesionálně a přitom 
lidsky velmi mile a vstřícně.
Vážený pane starosto, moje prá-
ce je takového charakteru, že se 
při vyřizování nesporné agendy 
velmi často setkávám s různými 

úředníky. A nejsou to vždy tak 
příjemná setkání, jako bylo toto. 
Věřte, že mohu opravdu dob-
ře porovnávat. A právě proto si 
myslím, že by bylo velmi správné, 
abyste věděl, jací kvalitní pra-
covníci u Vás na Úřadu pracují. 
Velmi rád bych jim, zejména pak 
paní Smutné, i Vaším prostřed-
nictvím ještě jednou poděkoval 
za naprosto profesionální a při-
tom lidský a vstřícný přístup k ob-
čanům. Velmi bych si přál, aby 
takto pracovali úředníci i jinde.

S úctou JUDr. Aleš Štalmach
advokátní kancelář

V Praze dne 6.12.2013



Ve středu 22. ledna 2013 se 
uskutečnila v kulturním sále míst-
ní sokolovny televizní beseda tý-
kající se zrušení hazardních au-
tomatů v našem městě. Speciál 
ČT24 s názvem Hazard zblízka 
byl vysílán živě od 20 do 21 ho-
din na zpravodajském progra-
mu ČT24.

Můžete, pane starosto, připo-
menout našim čtenářům, kolik 
těchto výherních automatů ve 
městě máme? 

V těchto dnech je v Židlocho-
vicích umístěno 26 videoloterij-
ních terminálů ve čtyřech provo-
zovnách.

Na konci roku 2011 jsme měli 
v Židlochovicích 71 hracích 
automatů v 7 provozovnách, 
z nichž 5 bylo otevřeno non-
-stop. Tento počet dvojnásobně 
převyšoval průměrný počet na 
obyvatele v celé ČR. 21. pro-
since 2011 byla zastupitelstvem 
přijata vyhláška zakazující pro-
vozování hracích automatů na 
území města. Hned deset dní 
po schválení vyhlášky město 
zrušilo 17 automatů (klasických 
na mince), které spadaly do 
naší kompetence. Za zrušení 
všech videoloterijních terminá-
lů, které je v rukou ministerstva 
financí ČR (dále MF), dodnes 
bojujeme.

Hájil jste v tomto přímém vysí-
lacím přenosu ČT zájem města, 
aby výherní hrací přístroje ploš-
ně z města zmizely. Jaký máte 
pocit z odpovědí zástupkyně 
Ministerstva financí MSc. Mariky 
Karpf? Myslíte si, že tato beseda 
celé řízení urychlí? 

Paní Karpf ve vysílání prohlá-
sila, že všechna povolení na 
videoloterijní terminály umís-
těné v Židlochovicích prošla 
procesem zrušení a čekají na 
podpis nového ministra financí. 
Tato informace je ale v rozpo-

Rozhovor se starostou Vlastimilem Helmou

ru s písemností, která na město 
dorazila 20. prosince 2013. V ní 
se uvádí, že vzhledem k proces-
ním pochybením ministerstva 
financí se zrušení povolení na 
4 terminály vrací zpět k novému 
projednávání. Podepsán Ing. 
Jan Fischer, CSc. Přesto věřím, 
že přenos ČT již dvouletý mara-
ton urychlí a ministerstvo poža-
davkům města vbrzku vyhoví.

Ivo Valenta, jako představi-
tel Synotu, hájí zájmy této firmy. 
Jejich příjmy jsou jistě obrovské 
a zájem firmy jednoznačný – vý-
herní přístroje ve městě zacho-
vat. Podaří se hazard nakonec 
omezit, či dokonce zrušit?

Pan Valenta se pohybuje ko-
lem 30. místa v žebříčku nejbo-

hatších Čechů. Boj za zachování 
hracích automatů v Ži dlocho-
vicích i jiných městech je pro 
něho spíše věcí prestiže než fi-
nanční nutností. I přes průtahy 
a kličky, které právníci těchto 
firem vymýšlejí, zcela jistě hrací 
automaty ze Židlochovic zmizí. 
V tomto přesvědčení mě utvr-
zuje rozhodnutí Ústavního sou-
du, který rozhodl, „že součástí 
práva na samosprávu ve smys-
lu ustanovení čl. 8, čl. 100 odst. 
1 i čl. 104 odst. 3 Ústavy je také 
možnost obcí prostřednictvím 
vydávání obecně závazných 
vyhlášek regulovat provoz inter-
aktivních videoloterijních termi-
nálů na svém území.“

Mohl byste ještě připomenout 
počet kriminálních přestupků 
spojených se závislosti na hra-
cích automatech?

Ve statistice Policie ČR porov-
návala trestné činy spáchané na 
území města Židlochovic v roce 
2010 a 2011. V roce 2011 se u nás 
počet hracích automatů zvýšil 
oproti roku 2010 dvojnásobně. 
Trestná činnost v souvislosti s pro-
vozem heren stoupla na troj-
násobek. Ve zprávě Policie ČR 
upozorňuje také na závažný jev 
vzniklý v roce 2011, na výskyt pěti 
loupežných přepadení na území 
města.  

Nebude finanční podíl, který 
město dostává z výherních auto-
matů, chybět v rozpočtu ?

Peněz v rozpočtu města není 
nikdy dost, ale nechceme je za 
každou cenu. Poplatky z hracích 
automatů, které do městské po-
kladny přijdou, jsou jen přibližně 
jednou čtvrtinou těch, které hrá-
či na automatech prohrají. Pro-
hrané peníze chybí rodině mno-
hem víc. Dopady na konkrétního 
člověka jsou horší než na město. 
Když živitel prohraje výplatu, 
funkce rodiny selhává. Hráčská 
vášeň způsobuje rozpad rodin 
a v několika případech ve městě 
skončila i exekucí, při které rodi-
ny přišly „o střechu nad hlavou“. 
Město by mělo rodiny před tímto 
nebezpečím chránit.

Při výpadku příjmů městských 
peněz nejsou dopady tak tvrdé, 
systém se nezhroutí. Menší pří-
jem (či budoucí úplný výpadek) 
z automatů v rozpočtu města 
nahrazujeme úsporami a čerpá-
ním peněz z dotací státu a EU. 
Podnikání v hazardu je dle ná-
zorů vedení města a zastupitelů 
na samém okraji sociální akcep-
tovatelnosti. Stejně tak vnímáme 
příjmy tohoto typu.

O dalším průběhu jednání bu-
deme čtenáře průběžně infor-
movat. 

Připravil Mgr. Karel Vavřík
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Zaznamenali jsme ... Obyvatelé Židlochovic jsou s životními podmínkami 
ve městě spokojeni, i když s výhradami 

Ing. Jana Richterová
kancelář starosty

Přestože sami obyvatelé Čes-
ké republiky se často považují 
spíše za negativisty, pro obyva-
tele a návštěvníky Židlochovic, 
kteří se zúčastnili říjnového prů-
zkumu názorů, to ani zdaleka ne-
platí. Spíše naopak. A to nejen 
proto, že bezmála 32 procent 
z nich je přesvědčeno, že se 
prostředí v okolí jejich bydliště za 
posledních 5 let zlepšilo, a dal-
ších téměř 39 % si myslí, že se 
nijak nezměnilo. Pozitivní přístup 
velká většina respondentů volila 
i v dalších oblastech. Ale nech-
me filozofování a pojďme se po-
dívat na další výstupy průzkumu. 

Nejprve se zaměříme na mla-
dou generaci, respektive na 
životní a pracovní možnosti, 
které mladým lidem Židlochovi-
ce nabízejí. Podle těch, kteří se 
k této otázce vyslovili, se město 
nijak zásadně neliší od okolí. Je-
dinou výjimkou je oblast vzdělá-
vání. Lepší podmínky pro získání 
vzdělání a kvalifikace nabízí Ži-
dlochovice podle 32,5 % účast-

níků průzkumu. I v této oblasti 
je však největší počet (37,5 %) 
odpovídajících přesvědčen, že 
podmínky vzdělávání jsou zhru-
ba stejné jako v okolí. Příznivě 
účastníci průzkumu hodnotili 
také příležitosti ke strávení volné-
ho času. Ty jsou lepší než v okolí 
podle 30,6 % respondentů. I zde 
však vítězí již zmíněný neutrální 
názor: Zhruba stejně dobře jako 
v okolí stráví mladí lidé svůj volný 
čas v Židlochovicích podle 46,4 
%. Horší podmínky než v okolí jsou 
ve městě podle respondentů 
při hledání zaměstnání (37,3 %) 
a především při uplatnění vzdě-
lání a kvalifikace (38,1 %). 

S kvalitou života úzce souvisejí 
také možnosti sportovního vyži-
tí. V této oblasti se respondenti 
shodli na tom, že Židlochovicím 
nejvíc chybí vhodná vodní plo-
cha (27,1 %), která by poskytla 
příležitost k vykoupání (41,7 %). 
Bezmála čtvrtina (24,6 %) účast-
níků průzkumu by přivítala vol-
ně přístupné víceúčelové hřiště. 
22,7 % obyvatel a návštěvníků 
Židlochovic, kteří odpověděli na 
otázky v říjnovém průzkumu, na-
vrhlo propojit a zabezpečit cyk-
lostezky. 

Nedostatky lze bezesporu na-
lézt téměř vždy. A zejména když 
se člověk na věc podívá z pohle-
du chodce. A právě na problé-
my chodců mířila další z otázek 
průzkumu. Konkrétně na oblasti, 
které obyvatele a návštěvníky 
města trápí nejvíc. Pomyslným 
vítězem v této oblasti (30 %) jsou 
místa, která jednotliví respon-
denti hodnotí jako nebezpečná: 
některé přechody pro chodce, 
chybějící chodníky, rostoucí 
doprava. A v neposlední řadě 
do této kategorie spadají také 
bezohlední řidiči. Jen o málo 
méně účastníků průzkumu (29,7 
%) považuje za problém kvalitu, 
respektive údržbu chodníků. 23,1 
% respondentů považuje za pro-
blém skutečnost, že se automo-
bilová doprava rozšiřuje na úkor 
chodníků a zeleně. 

Poslední souhrn výsledků prů-
zkumu vám představíme v dal-
ším vydání měsíčníku. 

V současné době město ve 
spolupráci s firmou Catania do-
končuje hodnocení, do jaké míry 
se podařilo zrealizovat opatření 
navržená v předchozím plánu 
rozvoje města.  S výstupy pra-
covních skupin Vás seznámíme. 

Výsledky ankety – 2. část 

Do školky přibyla Koťátka

Mgr. Dagmar Kneslová

Mateřská škola Židlochovice  
od ledna 2014 přijala dalších 26 
dětí. Město tak zareagovalo na 
aktuální velký nedostatek míst 
ve školce a investovalo 1 648 000 
korun do zřízení nové třídy na Br-
něnské ulici.  

Při zápisu na školní rok 2013/2014 
se totiž přihlásilo více než osmde-
sát dětí, školka však mohla vyho-
vět pouze asi třiceti žadatelům. 
Pro pracující rodiče to přinášelo 
komplikace a museli vlastními 
silami skloubit práci, rodinu a její 
rozpočet, který mnohdy nedo-
voluje využít soukromé školky, 
navíc v Židlochovicích ani nejsou 
dostupné. 
Proto město podpořilo zříze-
ní nové třídy Koťátek, což však 
vyžadovalo spolupráci hned 
několika subjektů.  Knihovna se 
přestěhovala do Robertovy vily, 
do prostor na Brněnské nastou-
pili řemeslníci a začaly práce na 
úpravách podle veškerých no-
rem platných pro tato zařízení.  
V opravdu rekordním čase a po-
dle plánu bylo vše dokončeno, 
ačkoliv ještě před Vánocemi 
byly přípravy v plném proudu.  
Velký podíl na tom, že nová třída 
přivítala děti v tak útulném pro-
středí, mají i obě paní učitelky, 
Hana Vávrová a Petra Veselá. 
Věnovaly vlastní volný čas zařizo-
vání a výzdobě a děti nastoupily 
do pěkné třídy s bohatým a pro-

myšleným celodenním progra-
mem.  
„Chtěla bych opravdu upřím-
ně poděkovat všem, kteří se na 
organizaci a pracích podíleli. 
Uvědomujeme si, že to bylo ná-
ročné nejen pro nás, ale také 
pro město, knihovnu, všechny 
dodavatele a v neposlední řadě 
pro nové kolegyně. Nyní již jejich 
třída funguje bezvadně, o čemž 
se přesvědčili na své návštěvě 
zástupci města hned třetího led-
na,“ sdělila k nové třídě ředitelka 
MŠ Dagmar Krkavcová. 
Nyní místní školku navštěvuje sto 
padesát pět dětí, které se mo-
hou každý měsíc těšit na atrak-
tivní program – v plánu je několik 
divadelních představení, oblíbe-
né barevné dny, na jaře proběh-
ne den s policií „ Děti, pozor, čer-
vená“, který organizuje školka ve 
spolupráci se Sdružením rodičů, 
připravuje se 11. ročník atletiky 
předškolních dětí.  
Popřejme dětem, rodičům a uči-
telkám spokojenost a radost 
z každého dne. 

Ještě k výsledkům ankety
V nedávno zveřejněných 

výsledcích ankety byly také 
odpovědi na otázku, jakou 
cestou získáváte informace 
z radnice. Z možností, které 
byly občanům – responden-
tům - předloženy, získal náš 
Zpravodaj 225  kladných od-
povědí (odpovídalo 323 re-
spondentů), což činí 69,66 %. 
(Není to tak dávno, co se uva-
žovalo o zrušení tohoto měsíč-
níku.) Na dalším místě získávají 
občané informace z hlášení 
městského rozhlasu – 42,11 %, 
na dalším místě jsou v získává-
ní informací webové stránky 
města – 34,37 %, uvedeno je 
také získávání informací od 
známých a přátel – 21,67 %, 
vysílání městské kabelové te-
levize využívá 18,58 % respon-
dentů, ze zasílaných infor-
mačních mailů města získává 
informace 12,07% občanů 
a z úřední desky získává infor-
mace 10,22 % občanů. Další 
zdroje informací jsou pod de-
síti procenty. 

Je třeba připomenout, že 
respondenti mohli uvést i ně-
kolik zdrojů získávání informa-
cí, takže v konečném kon-
trolním součtu mohou čísla 
překročit sto procent.

Rubriku zpracoval
Mgr. Karel Vavřík
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Svědectví o zóně černobylské jaderné elektrárny 
očima fotografa Vítězslava Haluzy 

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta

13. února v 18 hodin se v restau-
raci Za Komínem v galerii Orlov-
na uskuteční vernisáž unikátní 
výstavy fotografií, které jsou 
současným svědectvím o oko-
lí bývalé černobylské jaderné 
elektrárny. Autorem fotografií 
je Vítězslav Haluza. V souvislosti 
s připravovanou výstavou jsem 
si dovolil připravit krátký rozho-
vor.

Jak a proč Vás napadlo vypravit 
se do míst bývalé černobylské 
jaderné elektrárny?
Asi to bude znít dost neuvěři-
telně, ale byla to kombinace 
počítačové hry a náhodného 
brouzdání po internetu. Pama-
tuji si to poměrně dobře, když 
jsem uviděl fotografii rezavého, 
zchátralého ruského kola v opuš-
těném černobylském zábavním 
parku. 

Přitahují Vás místa s pohnutou 
minulostí?
Nejsem velkým cestovatelem, 
i když je to jeden z mých velikých 
snů, ale každá výprava měla 
svůj základ a podnět kombino-
vaný nějakou vizuální věcí, jako 
je například artefakt, fotografie, 
dokument, a pak teprve začalo 
dohledání informací na síti. No, 
a když mě to nadchne, vyrazím. 

Cítil jste se v navštěvovaných zó-
nách bezpečně? Na co si musí 
dávat návštěvník největší pozor?
Pocit bezpečí v zóně o průměru 
35 km s pohřbeným jaderným 
reaktorem, který do okolí rozme-
tal tuny jaderného paliva, by asi 
neměl nikdo. Na druhou stranu 
se musím zmínit o mém obrov-
ském překvapení, jak pečlivě je 
celá zóna uzavřena a strážena. 
Pro návštěvníky, kteří si oficiálně 
zaplatí vstup, je riziko úrazu nebo 
kontaminace téměř vyloučeno. 

Existují v této souvislosti i neofici-
ální průvodci?
Ano, existují skupiny, které se 
označují názvem S.T.A.L.K.E.R.  
Tito lidé – Stalkeři - podnikají ne-
legální výpravy do zóny a tam 
už riziko stoupá do opravdu ne-
bezpečných situací. V zóně se 
můžete setkat nejen s rizikem ra-
diační kontaminace, ale „město 
duchů Pripjať“ je již ve velmi de-
zolátním stavu a statika budov je 
často narušená tak, že je oprav-
du veliké riziko úrazu. Největším 
rizikem je také to, že vás chytí!

A máte podobnou zkušenost?  
Ano. Raději nebudu komen-
tovat způsob, jakým jsem byl 
zadržen, jen mohu říct, že jsem 
měl nahnáno. Oblast totiž  není 
pouze záležitostí Ukrajiny, ale 
prolíná se i do Běloruska, které 
není natolik vstřícné a tolerant-
ní k fotografům a „nezávislým“ 
turistům. Nakonec vše dobře 
dopadlo a zadržení se změ-
nilo na velice zajímavý rozho-
vor s dvojicí tzv. lovců, kteří se 
pohybují po celé zóně a na 
motorkách se zjevují jako du-
chové. Když mě vyprovodili na 
okraj území, ve kterém jsem se 
asi neměl pohybovat, jeden 
z vojáků mi podal ruku a na 
to nikdy nezapomenu, bylo 
to, jako bych sevřel smirkový 
papír. S úsměvem ozdobeným 
zlatými zuby a obdarováni  
několika krabičkami cigaret 
a lahví vína zmizeli z dohledu, 
včetně veškerého nafoceného 
materiálu toho dne. 

Jaký typ fotografií návštěv-
ník, který na výstavu přijde, 
uvidí? 
Fotografování je mým koníč-
kem a v tomto směru netr-
pím přehnanou ambicí. Je to 
soubor reportážních fotografií 
z průběhu návštěvy. Mnohé 
fotografie vznikly na okrajích 
zóny a ve vesnicích, které už 
nejsou na mapě. Černobylský 
rajon jsem navštívil v roce 2011 
a 2013. Na některých fotogra-
fiích bude viditelné, jak rychle 
příroda a člověk pohlcují tento 
pomník minulosti.

Budete mít fotky nějak tematic-
ky rozdělené, budete se zamě-
řovat na nějaké určité téma?
Bohužel neumím být natolik sys-
tematický, abych se na něco 
zaměřoval nebo tvořil na sebe 
navazující série fotografií. Viděl 
jsem mnoho úžasných souborů 
a reportáží z Černobylu, ale větši-
na byla na bázi chronologického 
plánu a postupu prohlídky zóny. 
Já jsem zónu v obou případech 
navštívil vlastním autem nezávisle 
na žádné organizované skupině. 
Proto jsou fotografie spíše doku-
mentem o náhodách a situa-
cích, které člověka potkají, když 
brouzdá různými zákoutími. 

Měl jste možnost se v černobyl-
ské zóně setkat s místními oby-
vateli? 
Ano, setkal jsem se s hodně lidmi 
z okolí. Jak se starousedlíky, tak 
i lidmi kteří se v těchto letech 
opět vracejí. Starousedlíci jsou 
velice milí a vstřícní lidé. Žijí pro-
stě a jednoduše, ale o to bez-
starostněji. Právě od těchto lidí 
se dozvíte ty nejzajímavější infor-
mace. 

…a nějaká konkrétní vzpomín-
ka?
Fotil jsem opuštěný vydrancova-
ný kolchoz, ve kterém byl vrak 
traktoru, a přiblížila se ke mně 
paní, která vedla stádo krav na 
pastvu. Přišla přímo bez okolků za 
mnou a s úsměvem se zvědavě 
ptala, proč fotím takový vrak? 
Vysvětlil jsem jí, že nových máme 
doma spoustu, ale nemají v sobě 
ten příběh, který se okolo nich 
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odehrál. Usmála se a zeptala, 
jestli ji vyfotím taky! Vyfotil jsem ji 
a ona prý, jestli bude na tom in-
ternetu? Tak jsem jí slíbil, že ano, 
a tímto slib plním. 

Slyšel jsem, že například v jedné 
mateřské školce jsou na koberci 
rozložené hračky, tak jak je děti 
ve chvíli výbuchu opustily, když 
utíkaly v rámci evakuace. Viděl 
jste tam ještě jiná taková po-
dobná místa?
Ano, tohle místo je jedno z prv-
ních, které vám váš průvodce 
nabídne k prohlédnutí a vyfoce-
ní. Bohužel je to naprosto cílená 
atrakce pro turisty. Dětské postýl-
ky jsou sice autentické, ale na 
99 % jsou panenky a různé další 
„artefakty“ zaranžované. Našel 
jsem mnoho budov a domů, 
které již nejsou na mapě, a kte-
ré byly opuštěny ze dne na den. 
Velmi zajímavé a skoro fascinu-
jící například bylo, že u budovy 
opuštěné 25 let jsem očekával 
tuny prachu a rozpadající se 
věci, ale nebylo to tak. Často 
vše působilo, jako by místa byla 
opuštěná teprve pár měsíců. 

Cestoval jste po Ukrajině sám?
Cestu jsme podnikli ve třech li-
dech. Já jako fotograf a  řidič. 
Kamarád Martin, výborný fo-
tograf, horší navigátor, vděčný 
cíl našich „fórků“ a především 
veliký  nadšenec tematiky jader-
ných elektráren. No a naše „Kvo 
von Opahe“,  což je však rozsáh-
lý příběh, který vám rád zodpo-
vím při dalším setkání.

Děkuji za rozhovor

Foto: Vítězslav Haluza



Florbal T.J. Sokol Židlochovice v roce 2013 

Marek Hercegh 

  Žerotínští sokoli - florbalisti Sokola 
Židlochovice v kvalifikaci o první 
ligu Jihomoravské amatérské 
florbalové ligy zazářili. V osm-

nácti zápasech ztratili jediný bod 
a ovládli všechny dosavadní 
kvalifikační turnaje.  
  Kvalifikační skupiny byly na za-
čátku sezóny rozděleny ze čtyři-
ceti osmi týmů do čtyř skupin po 
dvanácti. Z kvalifikačních skupin 
jsou týmy rozděleny do výkon-
nostních skupin podle umístění. 

  Žerotínští sokoli získali na začát-
ku sezóny dvě posily a na jejich 
hře je to znát a právě jedna 
z nich - Marek Horáček - vytáhl 
svými výkony tým až do první 
ligy, kde má náš tým nemalé 
ambice a rád by se umístil na 
medailové pozici.

Ohlédnutí za rokem 2013 v TJ Sokol Židlochovice

Ing. Oldřich Kahoun
starosta T.J. Sokol Židlochovice

Loňský rok byl ve všech sokol-
ských jednotách rokem voleb-
ním. Dubnová valná hromada 
zvolila nový výbor jednoty, který 
se částečně obměnil o nové 
mladé členy. Bývalým členům 
chci tímto poděkovat za několi-
kaletou práci ve výboru jednoty.  

Ke změně došlo i v organi-
začním zajištění správy budo-
vy objektu Masarykova domu. 
Správcem budovy je nyní Josef 
Kratochvíl a sokolníkem Zdeněk 
Schaffer. Ohledně pronájmu 
prostor Masarykova domu jsme 
zpřesnili pravidla pro jejich pro-
nájem. Město Židlochovice a jím 
zřízené organizace mají v přípa-
dě nekomerčních akcí proná-
jem zdarma, v případě spolko-
vých organizací na území města 
Židlochovice se sice výše nájem-
ného stanoví dohodou, nicmé-
ně pravidlo o komerčnosti akce 
aplikujeme i zde. Chceme tak 
vyjít vstříc organizacím ve městě, 
na druhou stranu však musíme 
myslet i na ekonomické zajištění.  

Větší investicí v loňském roce 
byla rekonstrukce podlahy v kul-
turním sále (zbroušení a nalako-
vání podlahy, výměna koberců 
na příchodových rampách, čás-
tečná výmalba), která přesáhla 
částku 100 tisíc korun. Investici si 
ale sál rozhodně zasloužil, neboť 
za 6 let používání se zde uskuteč-
nilo nespočet akcí a především 
na podlaze to bylo znát. Jen bě-
hem zimy se tu již tradičně ode-
hrává deset akcí (Silvestr, 8 plesů, 
výstava vín), což svědčí o tom, 
že otevření kulturního sálu v roce 
2007 významně přispělo k oživení 
kulturního dění ve městě. V bu-
doucnu nás ještě čeká kompletní 
rekonstrukce podlahy ve sportov-
ním sále, která však bude vyža-
dovat značné finanční náklady.  

Ke kulturnímu dění ve městě 
přispívá naše jednota organizací 
již tradičních akcí – židlochovic-

ké hody, sokolské šibřinky, pyža-
mový ples, Silvestr. Náš divadelní 
odbor v loňském roce připravil 
dvě úspěšná představení – na 
jaře to byla hra Nepokojné hody 
sv. Kateřiny a na podzim Dob-
rodružství v Paříži. K 140. výročí 
povýšení Židlochovic na město 
jsme ve spolupráci s Karlem Vav-
říkem přispěli několika besedami. 

Naši cvičenci odboru všestran-
nosti včetně dětí se v květnu zú-
častnili Sletu pod Řípem v Roud-
nici nad Labem. I přes nepřízeň 
počasí, kdy hlavní vystoupení 
sletu provázelo chladno a déšť, 
se všichni zhostili reprezentace 
jednoty se ctí, za což jim chci 
poděkovat. 

Na podzim se nám díky masiv-
nímu náboru a hlavně díky no-
vým nadšeným cvičitelkám po-
dařilo rozběhnout cvičení dvou 
skupin dětí, předškolních a žáků 
1. – 2. třídy. Chceme tímto oslo-
vit nabídkou cvičení již nejmlad-
ší generace a ty si pak udržet 
v jednotě i dále. 

Sportovní oddíly má naše jed-
nota 4. Nejúspěšnější je přede-
vším oddíl badmintonu, který 
dlouhodobě patří k republikové 
špičce v práci s mládeží a sbírá 
četné úspěchy. Oddílu armwrest-
lingu v loňském roce ubylo členů, 
a tak pro letošní rok chystá větší 
nábor. I tak se dlouhodobě řadí 
k republikové i světové špičce. 
Basketbal je sportovní oddíl s nej-
větší historií, družstvo dospělých 

hraje brněnský Městský přebor. 
U mladších kategorií se oddíl po-
týká s úbytkem členů, v loňském 
roce však bylo nastartováno 
k obratu. Oddíl florbalu má pouze 
družstvo dospělých, které s úspě-
chy reprezentuje jednotu v ama-
térských florbalových ligách.  

V roce 2014 nám bylo Českou 
obcí sokolskou svěřeno organi-
zační zajištění akce „U nás v So-
kole“, která se uskuteční 20. – 22. 
6. 2014. Do Židlochovic by mělo 
zavítat několik desítek sokolů 
z celé ČR, kterým bychom chtě-
li představit naši jednotu i naše 
město. Předpokládáme, že větši-
na programu bude i pro širokou 
veřejnost. 

Samozřejmě budeme v tom-
to roce zajišťovat či se ucházet 
o pořadatelství tradičních kultur-
ních akcí. Jejich organizace nám 
však rok od roku přináší stále větší 
problém. Všechny je zajišťuje hrst-
ka našich členů dobrovolně bez 
jakýchkoliv výhod či odměn. Těm 
všem i cvičitelům a trenérům za 
tuto práci pro naši jednotu chci 
poděkovat. Věřím, že jim nadše-
ní vydrží co nejdéle. Současně 
chci tímto oslovit i ostatní naše 
členy, případně i občany, kteří 
mají chuť a zájem udělat něco 
navíc pro ostatní, chopit se postu 
cvičitele, pomoci při zajištění ně-
které kulturní akce, neváhejte se 
na nás obrátit. Kontakty najdete 
na našich webových stránkách.
www.sokol-zidlochovice.cz.

Nové knihy ...
KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Romány pro ženy
SPARKS – Zápisník jedné lásky, 
LINDNER – Catherine,
STONE – Čas mezi námi
Detektivní romány 
FIELDING – Potok stínů,
EKMAN – Černá voda,
BLAEDEL – Říkej mi princezno
Dobrodružné romány 
BROWN – Inferno
GOLDSTEIN – Boží schrána
Historické romány 
SCARROW – Centurion, 
RANSLEY – Dítě moru,
SIMONS – Letní zahrada
Fantasy romány 
TRUSSONI – Angelologie,
FLEWELLING – Bílá cesta,
THURMAN - Běsnění
Romány českých autorů 
ŘEHÁČKOVÁ – Pacientky,
NĚMCOVÁ – Letmá známost,
BRŮŽIČKOVÁ - Chalupa
Psychologické romány
PÁSZTOR – Báječný lhář, RAN-
KOV – Matky, KENT – Agnes, 
DOSTOJEVSKIJ - Dvojník
Literatura faktu
PACNER – Další doteky dějin, 
LEYSON – Chlapec na dřevě-
né bedně,
BEJL – Deník legionáře
Životopisy 
KRONBERGEROVÁ – Eva Ur-
banová, SUCHÝ – Neznámá 
známá Hana Vítová

Naučná literatura 
TAINTER – Kolapsy složitých ci-
vilizací, LAM – Šití tašek,
BASL – Elitní komanda zblízka, 
JONES - Rytíři

KNIHY PRO DĚTI

Básně a říkadla
Byl jeden domeček

Pohádky
Babiččiny kouzelné pohádky, 
Prdlé pohádky

Pohádkové příběhy 
THOMAS – Čarodějka Wi-
nnie, ZÁVADOVÁ – Písmenka 
a pan Antonín, SEMELKOVÁ 
– Pohádkový zvoneček, KRO-
LUPPEROVÁ – Policejní křeček 

Dívčí romány
LANCZOVÁ – Dvakrát do-
spělá, HARRIS – Mé sladké 
šestnácté století, HAVLOVÁ 
– Nejhorší rok mýho života 
aneb Už žádné další rady pro 
puberťáky

Komixy
GOSCINNY – Asterix XXI-XXIV

 Eva Procházková
knihovnice

Výbor T.J. Sokol Židlochovice, foto: Miroslav Gergel
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Židlochovičtí basketbalisté na třetí příčce tabulky

Ing. Jakub Kratochvíl

Židlochovičtí muži se stejně jako 
v loňské sezóně účastní Městské-
ho přeboru II. třídy a jejich kádr 
tvoří 14 stabilních hráčů. 
    První polovina sezóny 2013/2014 
skončila v předvánočním utkání 
pro židlochovické muže vítěz-
stvím na palubovce Sokola Šla-
panice s mužstvem D. Muži v ní 
odehráli 9 utkání s bilancí šesti 
vítězství a třech proher, a to zna-

  2. 10. 2013 T.J. Sokol Židlochovice VSK Mendelu A 51 : 67

16. 10 2013 T.J. Sokol Židlochovice Sokol Juliánov A 64 : 54

23. 10. 2013 SKB Brno Černovice C T.J. Sokol Židlochovice 48 : 72

30. 10. 2013 T.J. Sokol Židlochovice Slezi Basket B 61 : 46

20. 11. 2013 T.J. Sokol Židlochovice SK Žabovřesky S 68 : 57

27. 11. 2013 T.J. Sokol Židlochovice Sokol Střelice 46 : 72

  3. 12. 2013 VFU Brno B T.J. Sokol Židlochovice 67 : 68

11. 12. 2013 T.J. Sokol Židlochovice VFU Brno A 40 : 67

20. 12. 2013 Sokol Šlapanice D T.J. Sokol Židlochovice 50 : 63

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

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

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

Letošní Tříkrálová sbírka pro-
běhla v sobotu 11. ledna. Po-
časí vyšlo krásně, svítilo sluníčko 
a venku bylo příjemně. Do sbírky 
se zapojilo třináct skupin kolední-
ků a čtrnáctá kasička byla umís-
těna jako tradičně do kostela. 
Letos jsme měli všechny skupin-
ky zastoupené třemi koledníky, 
v jedné skupince byli králové 
čtyři. Díky teplému počasí ani 
jeden účastník před sbírkou neo-
nemocněl. Jedna skupinka byla 
doprovázena houslemi, druhá 
mandolou. Ostatní zpívali, co síly 
stačily :-). Celkem tedy koledo-
valo 39 koledníků. Nejmladšímu 
králi bylo 4,5 roku, nejstaršímu 
45. Všem se dostalo velmi vřelé-
ho přivítání od občanů našeho 
města. Králové byli obdarováni 
velkým množstvím cukrovinek, 

Tříkrálová sbírka 2014

ovocem, také vánočním cukro-
vím apod. Letos jsme vykoledo-
vali celkem  69 497 Kč (vloni 58 
873 Kč). Díky většímu počtu sku-
pinek jsme si mohli dovolit obejít 
téměř celé město, proto se vyko-
ledovalo o deset tisíc korun více! 
Ráda bych poděkovala všem 
zúčastněným – paní ředitelce 
základní školy Ing. Janě Králové 
za „zapůjčení“ koledníků a vyu-
žití prostorů školy, paní učitelce 
Mgr. Pavlíně Srncové za pomoc 
nejen s administrativou, které 
je kolem organizace nemálo. 
Všem paním učitelkám, které 
pomohly dětem připravit koruny 
a spolupracovaly s rodiči, všem 
rodičům za pěkné kostýmy, které 
dětem připravili, všem doprovo-
dům, jak z řad rodičů, tak z řad 
skautů, rodině  Drahonských  i ro-
dině Ustohalových za každoroč-
ní velkou pomoc,  koledníkům, 
kteří s dobrou náladou chodili uli-
cemi, a samozřejmě Vám všem, 

kteří jste penízky do pokladniček 
hodili a vstřícně naše tři (až čtyři) 
krále přijali. Děkujeme!  

Termín sbírky
...krátce k vysvětlení termínu 

sbírky. Někteří občané se ptají, 
proč sbírka neprobíhá o týden 
dříve. Sbírka se koná každoročně 
od 1. do 14. ledna. Termín v na-
šem městě určujeme dle vánoč-
ních prázdnin dětí. Teprve až po 
návratu dětí po Novém roce do 
školy znova potvrzujeme a dopl-
ňujeme účastníky sbírky. Sbírku 
proto není možno konat hned 
v prvním víkendu nového roku, 
neboť některé děti a rodiče jsou 
na zimních dovolených, u příbuz-
ných apod. 

Využití získaných finančních 
prostředků

 Výtěžek loňské sbírky byl z vel-
ké části využit pro Dům léčby bo-
lesti s hospicem sv. Josefa v Raj-
hradě, a to do různých oddělení 

a služeb hospicu. Dále na projekt 
Anti Childe Labour – vyhledává-
ní indických dětí zneužívaných 
k práci - následné zajištění stravy, 
zdravotní péče, ročního základ-
ního vzdělávání a hmotného 
zabezpečení pro tyto děti. Další 
díl výtěžku putoval na přímou 
pomoc lidem zasaženým po-
vodněmi v Čechách a dále na 
ničivou bouři na Filipínách v roce 
2013.  Letošní výtěžek bude pu-
tovat v různých poměrech do 
našeho regionu, zejména do vy-
bavení nového projektu „Chrá-
něné bydlení pro osoby s de-
mencí“, které bude tento rok 
vybudováno v Rajhradě, a zno-
vu na humanitární pomoc 
dle potřeb u nás i v zahraničí. 

Další informace na webových 
stránkách:
www.trikralovasbirka.cz
www.charita.rajhrad.cz 

Mgr. Daniela Tichá

Mgr. Daniela Tichá, Mgr. Pavlína Srncová, Vlasta Ustohalová při orga-
nizaci sbírky           foto: Petr Ustohal

Rodina Drahonských - Tři králové          foto: Petr Ustohal

mená v konečném součtu 3. 
příčku v celkové tabulce soutě-
že se skóre 533 : 528. V loňském 
„poločase“ sezóny byli muži na 
6. příčce této soutěže, a tak je 
letošní bilance první poloviny se-
zóny mnohem příznivější.
Oddíl basketbalu děkuje všem 
příznivcům, fanouškům a těm, 
kteří tvoří důležité zázemí muž-
stva, za podporu v roce 2013 
a přeje jim do roku 2014 hodně 
zdraví a splněných cílů. 

Více na basketbal-zidlochovice.
webnode.cz  
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V posledním měsíci roku 2013 
řešili strážníci Městské policie 
Židlochovice mimo jiné i tyto 
události:

- kontroly v měsíci prosinci seni-
orů (3x), kteří se nehlásili svým 
příbuzným – proběhla návště-
va seniorů a bylo shledáno, 
že vše je v pořádku 

- kontroly mládeže v parku 
a ve městě z důvodu možné 
manipulace se zábavní pyro-
technikou 

- asistence při rozsvěcování 
vánočních stromků v okol-
ních obcích a ve městě Žid-
lochovice, dohled při konání 
vánočních trhů a vánočním 

1574 
Jan Pergar z Perku a na Vo-

hančicích (patřil mu také hrad 
Bouzov) vybudoval největší 
vinný sklep v Židlochovicích 
v Palackého ulici 111. Vešlo se 
do něho 3 – 4 vagony hroznů. 
Roku 1584 prodal Pergar sklep 
se čtyřmi čtvrtěmi vinohradu 
v trati Štěrbův Janu Bránické-
mu z Maršova za 500 zlatých.

1754
V Blučinské ulici v domě č. 

105 bydlel a tvořil velká díla ži-
dlochovický sochař Jan Stern. 
Dodával své dobré dílo do 
širokého okolí. Pracoval z pís-
kovce lámaného na Výhoně. 
Tento kámen se totiž časem 
stával tvrdším a odolnějším 
proti vlivu podnebí. Z jeho ate-
liéru tak pocházejí např. sochy 
čtyř svatých – Anna, Jáchym, 
Maria a Josef, stojící dnes před 
vchodem do zámecké kap-
le; on také vytvořil sochy pro 
bývalý most přes Svratku, jež 
jsou dnes umístěny na schodišti 
před kostelem. Konečně i starý 
kamenný kříž stojící při vstupu 
do Velkého Hájku je jeho dí-

Vybrané události řešené strážníky v prosinci 2013

Čtyřka v dějinách Židlochovic – 2. část

koncertě v sokolovně Židlo-
chovice

- odchyt 4 psů (jeden odvezen 
do útulku)

- prověření nepovoleného ká-
cení stromů v obcích Vojkovi-
ce a Žabčice

- pomoc v předvánočním 
shonu muži, kterému se na 
náměstí Míru, Židlochovice,  
uzamkl automobil s doklady 
i oblečením, byla přivolaná 
odborná firma, která vozidlo 
následně otevřela

- spolupráce s Hasiči Židlocho-
vice při požáru chaty v Židlo-
chovicích a při nehodě v obci 
Žabčice 

- řešení silně podnapilých osob 
– 2x ve městě Židlochovice 
a dále ve spolupráci s PČR ře-
šeny 2 případy podnapilých 

lem. V té době působilo v Židlo-
chovicích dalších 38 řemeslníků 
a živnostníků, mohlo se městeč-
ko pochlubit i významným ma-
lířem Metzgerem a výrobcem 
hudebních nástrojů Jiřím Zavře-
lem.

1754
Židlochovice ztratily hrdelní 

právo, když byl v Brně zřízen 
apelační soud.

1844
Po dva roky probíhala pře-

stavba zámku.

1854
12. února 1854 vyhořely v Blu-

činské ulici tři domy a 28. dubna 
téhož roku dvě chalupy u Svrat-
ky.

1864
Přesto, že cukrovar v Židlo-

chovicích byl zřízen již 15. února 
1838, největší slávy došel tepr-
ve v r. 1864. To zde majitel Julius 
Robert dokončil nový proces 
získávání cukerné šťávy. Až do-
sud se cukerná šťáva ve všech 
cukrovarech získávala z řepy 
lisováním na kaši rozemleté 
řepy zpočátku na ručních li-
sech, později na hydraulických 
lisech. Nyní však Julius Robert 

osob v obci Blučině (napadá-
ní občanů na veřejném pro-
stranství, jeden muž napadal 
hosty restaurace) 

- řešení poničeného majetku 
v obci Žabčice, dále znečiš-
tění pozemní komunikace ve 
městě Židlochovice a také 
několik krádeží železa v cha-
tové oblasti u řeky Litavy (zde 
se strážníkům hned po No-
vém roce podařilo zadržet 
muže, který se vloupal do jed-
né z chat a snažil se odvézt 
železo nalezené na pozemku, 
tento muž byl předán PČR)

- řešení sporů mezi spoluob-
čany a rušení nočního klidu 
– obec Vojkovice, město Žid-
lochovice 

zavedl za pomoci chemika 
Augusta Mollera a mechanika 
Emila Jaquiera první difúze. Již 
v následujícím roce 1865 přijíž-
děli do Židlochovic cukrovarští 
odborníci mnoha zemí studo-
vat tento vynález. Z dalekého 
východu přijel ředitel cukrova-
ru v Madrásu ve východní Indii 
pan Minchin, který chtěl difúzi 
použít při výrobě cukru z cuk-
rové třtiny. Podle Židlochovic 
byla difúze zavedena v r. 1867 
již ve 27 cukrovarech. V roce 
1883 byla pak provedena další 
dalekosáhlá rekonstrukce to-
hoto cukrovaru, kterou se zvýši-
la možnost denního zpracování 
4000 q řepy a kdy také v celé 
továrně bylo zřízeno elektrické 
osvětlení místo dosavadního 
plynového.

1944
Byla již několikátý rok druhá 

světová válka a nadvláda na-
cistů u nás plenila vše české. 
Ubývalo všude potravin i prů-
myslového zboží. Situace šla 
tak daleko, že nepomáhaly ani 
potravinové lístky a zvláštní od-
běrní poukazy na prodej např. 
plechového zboží pro domác-
nost atd. Pekařům bylo krátce 
po žních nařízeno, že rohlíky 
(prodávané na potravinové 

lístky) se mohou péct jen tři-
krát v týdnu: v úterý, ve čtvrtek 
a v sobotu.

1954
Až dosud byly kanceláře 

Okresního národního výbo-
ru v Židlochovicích umístěny 
v provizorním prostředí v bu-
dově čís. 79. Pro tento okresní 
úřad se však již několik měsíců 
adaptovala budova bývalé 
hospodářské školy na Žižkově 
čís. 400. Velmi pečlivě byly při 
tehdejších adaptacích izolová-
ny sklepní místnosti, v suterénu 
byla pak zřízena velká zaseda-
cí síň a kanceláře pro zeměděl-
ské oddělení. Konečně pak 8. 
listopadu 1954 byl správní apa-
rát tohoto úřadu v Židlochovi-
cích přemístěn do nově upra-
vených prostor. Celý aparát 
tohoto ONV měl v roce 1954 
pouze 144 zaměstnanců. Bu-
dova č. 79 byla zcela uvolněna 
pro zřízení okresního velitelství 
Sboru národní bezpečnosti.

1964
Výměnou stropů byla zahá-

jena první etapa rozsáhlé re-
konstrukce zámku.

Z kroniky Ozvěny věků a dní

Milan Šebek
vedoucí strážník

Mgr. Karel Vavřík

Ilustrační foto | zdroj: http://nasiv-
kyradek.cz/zidlochovice/zidlochovi-
ce-2
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Na loňské výstavě ke 140. výročí 
povýšení Židlochovic na město 
byl uveřejněn dosud nepubliko-
vaný rodokmen Robertů, peč-
livě sestavený Mgr. Miroslavem 
Cvrkem. Na počátku tohoto 
rodokmenu byl zakladatel židlo-
chovického cukrovaru Florentin 
Robert (1795 – 1870). V průbě-
hu výstavy jsme navázali kon-
takt s kronikářem rakouského 
Himbergu, kde měli Robertovi 
ještě před tím, než začali pod-
nikat v Židlochovicích, továrnu 
na barvy. Tamější kronikář Franz 
Kowaczek nám sdělil zajímavou 
skutečnost, kterou jsme doposud 
neznali.  Florentin Robert měl ve 
Vídni bratra Ludwiga, který měl 
významné postavení v tehdejším 
Rakousku-Uhersku. 

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
zastupitel města a předseda Žid-
lochovického vlastivědného klubu

Ludwig Robert – prezident burzy ve Vídni

Ve večerníku Die Presse z 13. IV. 
1860 se oznamuje, že 12. dubna 
1860 si sáhl na život Ludwig Ro-
bert, prezident vídeňské burzov-
ní komory.  Bylo mu šedesát osm 
roků. Ludwig Robert, jak se uvá-
dí v tisku, byl jedním z předních 
podnikatelů. Působil ve vedení 
celé řady průmyslových podniků 
a byl také majitelem uhelných 
dolů v Čechách, spolumajite-
lem kladenských železáren, vel-
kých cukrovarů a chemických 
továren a také šéfem jednoho 
z nejbohatších velkoobchodních 
domů ve Vídni. Narodil se ve 
Francii, v dětství se přistěhoval ke 
svému strýci do Rakouska. Boles-
tivé onemocnění (růže, herpes 
coster), kterým v poslední době 
trpěl, ho donutilo k sebevraždě. 
(Překlad krácen.)

… očima hladím okolní svět – 
tak důvěrně známý a opět velmi cizí –
na rtech jen vyhaslá slova,
jež nikdy nebudou vyřčena
- a proto se vracejí znova a znova
a s nimi i můj život mizí …
I. R.

 Některé zprávy se píší jen s obtížemi. Patří k nim i smutná zpráva o skonu zasloužilého židlochovického občana 
Ivana Remundy. Již delší dobu měl vleklé zdravotní potíže. Přesto je jeho odchod z tohoto světa překvapením. Vše-
stranně nadaný člověk, který svůj talent i obdiv věnoval rodnému městu. 
 V jeho knihách se odráží nejen vroucí láska k životu, ale také úcta k rodičům i učitelům, spojená s prožitky z dět-
ství i dospívání. Doprovodné kresby a grafiky k jeho knihám jsou mistrovskými dílky, doplňujícími jeho skvělou literární 
i básnickou tvorbu. 

Uctěme vzpomínkou památku ušlechtilého člověka! 
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Nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež Vata je sociální 
služba poskytovaná Oblastní 
charitou Rajhrad pro neorgani-
zované děti a mládež ve věku 
11 – 26 let. Nízkoprahovost zna-
mená maximální přístupnost cí-
lové skupině. Zjednodušeně jde 
o klub, kde mohou uživatelé služ-
by trávit svůj volný čas, ale záro-

Nízkopráh Vata a jeho činnost

veň je jim k dispozici poradenství 
a sociální práce.

Za rok 2013 Vata přilákala 83 
dětí a mladých. Za dobu svého 
fungování Vata podpořila svou 
činností přes 175 klientů. Služba 
je poskytována anonymně.

V loňském roce kromě běžné-
ho programu klubu nabídla Vata 
svým klientům přes 30 filmových 
projekcí Biovata, turnaj v ping-
-pongu, pexesu a šipkách, fil-
mový maraton, sportovní dny na 
koupališti v Žabčicích, výjezdo-

vou akci do Znojma a Brna, akci 
Spontánní bubnování, trénink 
a turnaj v bowlingu, několik vět-
ších i menších výtvarných aktivit, 
při kterých uživatelé zvelebovali 
prostory klubu, a vánoční besíd-
ku, při které jsme si nadělili také 
dárky, např. bubny djembe, 
drumbeny, klávesy, nová tága 
se stojanem a další vybavení 
klubu.

Veřejnost si mohla prostory 
Vaty prohlédnout při dni otevře-
ných dveří 25. září 2013. Ten byl 
zakončen přednáškou a bese-
dou ve spolupráci s Českou spo-
lečností AIDS pomoc. Beseda 
měla mezi klienty velký úspěch 
a ohlas. Kromě získaných infor-
mací je obohatila nezdolnost 
a životní optimismus HIV pozitiv-
ního lektora.

V březnu letošního roku nás 
čeká oslava třetích narozenin od 
otevření v roce 2011. Proto dě-
kujeme všem, kteří se na činnosti 
Vaty po svém podíleli, podílejí 
a podílet budou. Díky všem těm-
to lidem Vata prospívá a může 
svým fungováním pomáhat 
dalším. Služba je pro uživatele 
zdarma, proto jsou pro její posky-
tování finanční příspěvky napros-
to nezbytné. Za minulý rok Vatu 

touto cestou podpořilo město 
Židlochovice, Jihomoravský 
kraj, MPSV ČR, projekt „Zajištění 
vybraných služeb sociální pre-
vence v Jihomoravském kraji“, 
dotovaný z Evropského sociální-
ho fondu, a též dárci, například 
také ti, kteří přispěli do charitní 
Tříkrálové sbírky nebo Postní al-
mužny. Děkujeme!

Informace o Vatě najdete 
i na našich webových strán-
kách http://rajhrad.charita.cz/
vata-nizkoprahove-zarizeni-pro-
-deti-a-mladez/ nebo je můžete 
získat na telefonu 734 435 138 
či na mailu vata.zidlochovice@
charita.cz.

Bc. Zdeňka Auerová
NCDM Vata

foto: Miloslav Pluhařík
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1. Umístění 
Podle druhu prostoru je nutné 

správně zvolit i druh spotřebiče. 
Ne každý spotřebič může být 
umístěn v jakémkoliv prostoru, 
např. v garážích nebo autodíl-
nách je možné umístit pouze spo-
třebiče pro tyto prostory vhodné. 

 
2. Připojení 

Pro správnou funkci spotřebi-
čů je potřebné i jejich odborné 
připojení k příslušnému topné-

Desatero správného užívání spotřebičů paliv 
mu médiu (plyn, elektřina, LTO 
apod.). Správné připojení bývá 
v převážné většině i předmětem 
výchozích zkoušek nebo revizí. 

3. Dostatečný přívod vzduchu 
Většina spotřebičů potřebuje 

ke své správné funkci i dostatek 
spalovacího vzduchu. Posou-
zení tohoto požadavku, popř. 
stanovení dalších případných 
opatření, bývá součástí příslušné 
technické či projektové doku-
mentace. 

4. Odvod spalin 
Spaliny je třeba bezpečně od-

vést od spotřebiče do volného 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová 
MV-generální ředitelství HZS ČR 

prostoru – většinou do komína. 
Správné připojení kouřovodu 
či odtahu spalin od spotřebičů 
podléhá revizi a pravidelné kon-
trole. 

5. Používání předepsaného paliva 
Každý spotřebič je konstruo-

ván na určitý druh paliva, jehož 
používání je nutné dodržovat. 
Zejména u spotřebičů na pevná 
paliva bývá tato zásada často 
porušována. 

6. Dodržování bezpečných vzdá-
leností 
Každý spotřebič by měl mít 

výrobcem stanoveny bezpečné 

vzdálenosti od hořlavých před-
mětů. Jejich dodržování je důle-
žité pro zabránění vzniku požáru 
vlivem sálavého tepla. 

7. Nehořlavé a izolační podlož-
ky, nehořlavé podlahy 
Uplatňují se zejména u spo-

třebičů na pevná paliva a brání 
vzniku požáru od vypadlých hoří-
cích částí paliva.

8. Dodržování návodů k obsluze 
Ke každému spotřebiči jeho 
výrobce přikládá i návod k ob-
sluze. S tímto návodem je tře-
ba se seznámit a při používání 
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spotřebiče tyto zásady správné-
ho používání a manipulace i re-
spektovat. 

9. Používat schválená topidla 
Výrobce je povinen garanto-

vat správnou a bezpečnou funk-
ci spotřebiče. Proto nejsou po-
voleny žádné „domácí“ úpravy 
a vylepšení spotřebičů. Mohly by 
být opět příčinou vzniku požáru, 
výbuchu nebo jiné havárie. 

10. Pravidelné čištění, kontro-
ly a revize komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv 

Četnost těchto úkonů stanoví 
v podrobnostech nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb., o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv. Dodržovat tyto termíny je i 
v současné době povinností kaž-
dého uživatele v rámci obecné 
prevenční povinnosti zakotvené 
občanským zákoníkem a záko-
nem o požární ochraně. Komíny, 
popř. i jiná vyústění spalin, které 
čištění nebo jinou údržbu nevy-
žadují, doporučujeme rovněž 

občas prohlédnout a překontro-
lovat. 

Kontrolu komína by měla dělat 
odborná kominická firma (komi-
ník), která o výsledku kontroly 
a případném vyčištění komína 
vystaví řádný doklad s razítkem 
a podpisem. Doklad musí mimo 
jiné obsahovat datum kontroly a 
vyjádření, zda je komín schopen 
bezpečného provozu. O pře-
zkoušení komína je také třeba 
požádat při změně topného za-
řízení či paliva. 

 Jak často by měl být komín 
kontrolován a čištěn? 

To je dáno nařízením vlády, 
které nabylo účinnost dne 1. led-
na 2011. 

Kontrolu spalinové cesty podle 
nového nařízení smí provádět 
jen odborně způsobilá osoba, 
kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví. 
Čištění spalinové cesty, sloužící 
pro odtah spalin od spotřebiče 
na pevná paliva do výkonu 50 
kW, je možné provádět i svépo-
mocí. Čištění by mělo být zamě-
řeno zejména na odstraňování 

pevných znečišťujících částí na-
hromaděných v komíně. 

Čištění spotřebičů na plynná 
paliva do výkonu 50 kW se podle 
vládního nařízení má provádět 
jednou ročně, u spotřebičů na 
kapalná paliva třikrát ročně a u 
kamen a kotlů do 50 kW použí-
vaných celoročně třikrát ročně. 
Kouřovody, na které jsou napo-
jeny spotřebiče na pevná pali-
va, používané tzv. sezonně, tedy 
úhrnně méně než šest měsíců v 
roce, stačí jen dvakrát. 

U nepoužívaného komína, 
který je v ústí zabezpečen proti 
vnikání dešťové vody a v mís-
tech připojení spotřebiče paliv je 
řádně označen tabulkou s nápi-
sem „Mimo provoz“ nebo jiným 
vhodným způsobem, se kontrola 
a čištění provádět nemusí. 

Jak poznáte, že je komín v po-
řádku? 

Měl by mít kompaktní, nepo-
škozené, omítnuté a obílené zdi-
vo. Vymetací otvory musejí být 
opatřeny dvojitými plechovými 
nebo betonovými dvířky. Dvířka 
nesmějí být poškozená a musejí 

být dostatečně těsná. Je třeba 
se přesvědčit, zda v komíně ne-
jsou zazděné trámy. Minimální 
vzdálenost skladovaných hořla-
vých látek v půdních prostorách 
od komína je 1 m. Komíny musejí 
být volně a bezpečně přístupné. 

Co dělat, pokud v komíně za-
čne hořet? 

Pokud vznikne požár sazí v komí-
ně, je nutno z blízkosti komínového 
tělesa urychleně odstranit vše-
chen hořlavý materiál. Hořící saze 
nikdy nehasit vodou, komín by 
mohl popraskat. Hasiči používají 
k sražení a uhašení hořících sazí 
v komíně převážně suchý písek.  

Vždy byste měli mít na pamě-
ti, že zákon o požární ochraně 
mluví jednoznačně: „Každý je 
povinen počínat si tak, aby ne-
zavdal příčinu ke vzniku požáru, 
neohrozil život a zdraví osob, zví-
řata a majetek.“ 

Více informací naleznete na 
stránkách: http://www.hzscr.cz/
clanek/provoz-kominu-kourovo-
du-a-spotrebicu-paliv.aspx 
Zdroj: http://www.vsetin-info.cz/
topna-sezona-zacina 

Dějiny Břeclavi začínají někdy 
v 6. století. Víme, že v době Vel-
komoravské říše se stala jedním 
z hradisek centrálního velkomo-
ravského území. Toto sídliště je 
známo v odborném světě jako 
velkomoravské hradisko Pohan-
sko u Břeclavi. Vedle knížecího 
dvorce zde byl prozkoumán i vel-
komoravský kostel se čtyřmi stov-
kami bohatě vybavených hrobů, 
ale i valové opevnění, řemeslnic-
ké objekty a mohutné předhradí. 
Do hradiště se v dobách nebez-
pečí uchylovali zemědělci ze ši-
rokého okolí i se svým majetkem. 
Nejvýznamnější osadou v okolí 
hradiště byla pravděpodobně 
ves v místech, kde dnes leží měst-
ská část Stará Břeclav.

Po zániku hradiska na po-
čátku 10. století se kraj po celé 
století ocitl ve víru bojů o vel-
komoravské dědictví, z něhož 
vyšli vítězně čeští Přemyslovci. 
Po knížeti Břetislavovi získalo své 
jméno nové hradiště, které mělo 
za úkol chránit vstup do země 
a bylo postaveno v místě dneš-
ního břeclavského zámku. Ten-
to zeměpanský hrad, založený 
patrně někdy po r. 1041, se stal 
centrem hradské správy. Na po-
čátku 13. století jej získala věnem 
manželka českého krále Přemy-
sla I. Konstancie Uherská. Ně-
kdy ve třetí čtvrtině téhož století 
pak byl přestavěn v mohutnou 
románskou pevnost s věží o síle 
zdiva téměř 5 metrů.

Hrad často měnil svého ma-
jitele a v letech 1426–1434 zde 
sídlila dokonce husitská posád-
ka, která svými výpady ohrožo-
vala jak sousední Rakousko, tak 
i Slovensko, které bylo v té době 
součástí uherského státu.

Po husitských válkách se po-
blíž hradu usazují obyvatelé, kteří 
museli uprchnout z vydrancova-
né Staré Břeclavi, a zakládají si 
městečko, které se v písemných 
pramenech nazývá Nová Břec-
lav. Městečko i s hradem získá-
vají v druhé polovině 20. let 16. 
století Žerotínové, kteří přestavují 
hrad v renesanční sídlo, jež má 
ovšem neustále vojenskou funkci 
pohraničního hradu

Přeskočme nyní několik století 
a podívejme se na období, kdy 
se stala Břeclav městem. Sta-
lo se tak v roce 1872, kdy byla 

Tip na výlet - Břeclav
Mgr. Karel Vavřík

povýšena na město císařským 
dekretem. Nebývalý rozmach 
města nastal po příjezdu prvního 
vlaku od Vídně v červnu 1839. 
Zakrátko se Břeclav stala prvním 
železničním uzlem nejen v ra-
kouské monarchii, ale i ve střední 
Evropě, neboť se zde trať dělila 
na větev směřující k Brnu a k Olo-
mouci (první vlak na Přerov vyjel 
1. 5.1841). Později přibyla i od-
bočka na Znojmo (1872), Lednici 
(1901) a Bratislavu (1909). Na pře-
lomu padesátých a šedesátých 
let 19. století se začíná v Břeclavi 
rozvíjet průmysl spjatý se země-
dělským prostředím Břeclavi a 
okolí. Zatímco v třicátých letech 
19. století mělo městečko spolu 
se starou Břeclaví 2952 obyvatel, 
v roce 1880 již 7130 obyvatel. Je 
nasnadě, že Břeclav může být 
učebnicovým příkladem rozma-
chu industrializace. Současná 
Břeclav má 25 tisíc obyvatel. 

Navštivme některé památky, 
které nám pomohou poznat his-
torii i současnost města. 

Farní kostel sv. Václava je no-
vodobou dominantou města 
a je situován na místě původní-
ho barokního kostela, zničeného 
při bombardování v roce 1944. 
Se stavbou nového kostela bylo 
započato v r. 1992 a v r. 1995 byl 
kostel vysvěcen. 

K výrazným památkám patří 
také břeclavský zámek.  Počát-
ky jeho historie sahají do 11. sto-
letí, kdy byl v místech dnešního 
zámku po roce 1041 vybudován 
pohraniční hrad. V roce 1534 
panství koupili bratři ze Žerotína, 

za nichž byl starý hrad přestavěn 
v renesanční zámek.

Nezapomeňte navštívit Měst-
ské muzeum a galerii na třídě 
Dukelských hrdinů 2747. Po pro-
hlídce muzea kontaktujte prů-
vodce v protější budově synago-
gy, který vás ochotně provede 
i Lichtenštejnským domem. 

Doporučujeme zhlédnout 
ještě před návštěvou Břeclavi 
internetové stránky www.muze-
umbv,cz, nebo se telefonicky 
informovat na čísle 519 323 050.

Mnoho užitečných informací 
a tipů naleznete na oficiálních 
webových stránkách města. Mů-
žete si tam také nalézt jedineč-
nou virtuální prohlídku městem 
i okolím. 

Břeclavský zámek na perokresbě
Miloslava Čecha

Břeclavská synagoga s Lichtenštejnským 
domem na perokresbě Miloslava Čecha



1. 2., 20:00| HASIČSKÝ PLES
Hraje kapela DREAMS. Tombola a překvapení.
pořádá: SDH Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč

2. 2., 10:00| DĚTSKÝ BOWLING
Můžete soutěžit jako jednotlivci, nebo jako tým 2-5 členů. Ceny če-
kají jak na nejlepší tým, tak na nejlepší hráče. Přijďte si zasportovat 
a protáhnout se. Přihlášky předem do 30. ledna na tel. 605 233 527 
nebo info@orelzidlochovice.cz
kategorie: 1. - 5. třída a 6. - 9. třída
startovné: 50 Kč na dítě
pořádá: Orel jednota Židlochovice

3. 2., 16:00-18:00| PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ
pořádá: MC Robátko
místo: Robertova vila
přihlášky: andrea.jerabkova@email.cz 
info: www.mcrobatko.cz

4. 2., 12:30| ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Pro děti letos připravujeme zápis s pohádkou O perníkové chaloup-
ce. K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. Na webu 
www.zszidlochovice.cz si v záložce „Administrativa – formuláře ke 
stažení“ stáhněte „Přihlášku k zápisu“ a „Zápisní list“, který si vyplně-
ný vezměte také s sebou. Děti navštěvující MŠ dostanou tyto formu-
láře v lednu ve školce. Ve školce se také od poloviny ledna můžete 
zapsat do časového rozvrhu. Ostatní rodiče prosíme, aby se ohlásili 
na ředitelství školy. Podrobnosti o zápisu a Desatero předškoláka na-
jdete na www.sppzidlochovice.cz.
místo: v budově školy na Komenského ulici.

7. 2., 20:00 | 15. SPOLEČENSKÝ PLES GYMNÁZIA
K tanci a poslechu hrají skupiny Fantazie, Snails a cimbálovka Vonica. 
Slavnostní zahájení plesu - polonéza. Tombola. Občerstvení zajištěno.
pořádá: Gymnázium Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům

8. 2.,10:00 | ORELSKÁ DEVÍTKA - OSMIČKA
Turnaj jednotlivců, kdy při devíti (u žen osmi) shozených kuželkách 
máte strike!
pořádá: Orel jednota Židlochovice
startovné: 100 Kč / osoba
přihlášky: do 5. února 2014
info: tel. 605 233 527 nebo info@orelzidlochovice.cz

8. 2., | DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Program připravilo Středisko 
volného času Pohořelice.
pořádá: Sdružení Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: 70 Kč dospělí, děti zdarma

9. 2.,9:00 - 12:30 | SPALOVÁNÍ VANILKOVÝCH ROHLÍČKŮ S JANOU
Co vás čeká: double aerobic, bodyform a pilates. Malé občerstvení - 
ovoce, müsli, iontový nápoj. Přihlášky na tel. 605 233 527 do 6. února.
pořádá: Orel jednota Židlochovice
cena: 200 Kč / celý blok,  80 Kč / jednotlivá hodina
místo: Orlovna Židlochovice

11. 2., 18:30 | WORKSHOP PLETENÍ S VLNĚNÝMI SESTRAMI
Pro začátečníky i pokročilé. Přihlášky na info@vlnenesestry.cz
pořádá: MC Robátko
místo: Robertova vila
vstupné: zdarma
info: www.mcrobatko.cz

13. 2., 17:00 | DEGUSTAČNÍ VEČER ZA KOMÍNEM
David Fučík - šéfkuchř znojemského Hotelu Prestige pro Vás připraví 
zvěřinové pětichodové degustační menu s vinným doprovodem. 
Rezervace na Infocentru nebo v restauraci Za Komínem.
pořádá: restaurace Za Komínem
vstupné: 580 Kč/osoba
info: tel. 774 033 106

13. 2., 18:00 | FOTOGRAFIE Z ČERNOBYLU
Vernisáž výstavy fotografií Vítězslava Haluzy.
pořádá: Město Židlochovice a Orel jednota Židlochovice
místo: Galerie Orlovna

14. 2., 18:30| PROMÍTÁNÍ FILMU IN NOMINE PATRIS
II. část vzdělávacího cyklu – Číhošťský zázrak, P. Josef Toufar, jeho 
umučení a následné pronásledování katolické církve
pořádá: Římskokatolická farnost Židlochovice
místo: kostel Povýšení svatého Kříže v Židlochovicích

15. 2., 10:00| VEPŘOVÉ HODY
Prodej hotových domácích výrobků a teplých pochoutek přímo 
z kotle a pánve. Prodej polévky do přinesených nádob.
pořádá: hostinec Milton
místo: hostinec Milton

22. 2., 15:00| OCHUTNÁVÁNÍ A BODOVÁNÍ MERUŇKOVICE (4. ročník)
Příjem vzorků do 21. 2. (3 dcl). Vstupné na ochutnávku 50 Kč. V 16:00 
hodin odevzdání bodovacích lístkù a vyhlášení vítězů.
pořádá: hostinec Milton
místo: hostinec Milton

22. 2., 17:00 | EXPEDIČNÍ KAMERA 2014
Čajovna od 17:00, promítání od 18:00.
pořádá: INSPIRO
místo: sklepení pod radnicí
vstupné: dobrovolné
info: www.expedicnikamera.cz

28. 2., 18:00 | PREZENTACE VINAŘSTVÍ ROZAŘÍN
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí, vinotéka RTIC
vstupné: 50 Kč

únor 2014| VÝSTAVA K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KOPANÉ V ŽIDLOCHOVICÍCH
pořádá: Fotbalový klub Židlochovice
místo: Malá galerie RTIC

PŘIPRAVUJEME

1.3., 13:00 - 19:00 | II. TURNAJ V MARIÁŠI (ve 3)
Hrají se čtyři kola po 50 minutách s losovanou výměnou protihráčů.
pořádá:  hostinec Milton
přihlášky: do 28. 2. 2014
kde: hostinec Milton
startovné: 100 Kč (zahrnuje klobás a pivko)

1.3., 20:00 | ŠIBŘINKY
Ráz pro letošní rok? „Barvy”! K tanci a poslechu hraje skupina Šar-
že54. Předprodej vstupenek od 3. února na informačním centru v 
Židlochovicích.
pořádá: TJ Sokol Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům
vstupné: 150 Kč

2.3., 14:00 | 5. ROČNÍK ŽIDLOCHOVICKÉ BOWLINGOVÉ LIGY
Stačí dát dohromady minimálně 3člennou skupinu a zaregistrovat 
se do 25. února 2014 na e-mail info@orelzidlochovice.cz nebo na 
tel. 605 233 527. S radostí mezi námi přivítáme i podnikové týmy 
nebo týmy různých organizací. Další hrací dny jsou 16. 3, 30. 3, 14. 4.
pořádá: Orel jednota Židlochovice
info: www.orelzidlochovice.cz

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 Golová, 
golova@zidlochovice.cz. Příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Na zveřejnění příspěvků 
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inzerce

14 Inzerce

Persefona je občanské sdružení poskytující odborné sociální, práv-
ní a psychologické poradenství obětem domácího násilí, sexuálního 
násilí a znásilnění. Jsme tu také pro ty, kteří se obětem uvedeného 
příkoří snaží pomoci. 

Naše služby v Židlochovicích poskytujeme dva dny v měsíci, kdy 
kromě již zavedeného prvního pondělí v měsíci v době od 13:00 do 
17:00 hodin, probíhá poradenství také každou třetí středu v měsíci 
v době od 9:00 do 13:00 hodin v Domě s pečovatelskou službou, 
Masarykova 115.

V prvním pololetí roku 2014 jsou to tyto termíny:   6.1. a 15.1.,  
3.2. a 19.2.,  3.3. a 19.3.,  7.4. a 16.4.,  5.5. a 21.5.,  2.6 a 18.6.

První konzultace s klientem probíhá s terénní sociální pracovnicí, 
která v případě potřeby zprostředkuje další konzultaci klienta s práv-
nickou nebo psycholožkou Persefony o.s.
Na konzultaci v uvedených termínech je možné přijít bez objednání, 
ale jistější je se telefonicky objednat na mobilní lince 737 834 345 
nebo na pevné lince 545 245 996 v pracovní dny v čase 9 — 17 hod.

Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom Vám podali pomocnou 
ruku. Nabízíme pomoc, podporu a bezpečný prostor pro Vás příběh.

INSTALATÉR – Jiří Kavalíř
- veškeré instalatérské práce: 

voda, topení, kanalizace, plyn
- běžné opravy i havárie
- montáž a výměna kotlů, radiátorů, 

sanitární techniky
- ústředí a podlahové vytápění
- rekonstrukce koupelen 

(i formou na klíč)
- cenová nabídka zdarma

Sportovní 885, Židlochovice
tel.: 608 861 806

Řádková inzerce: Koupím byt 2-3 + 1 nebo 
menší domek v Židlochovicích a v okolí do 
10 km. Stěhování. Tel.: 739 883 118

„Naše školka“
při Gymnáziu INTEGRA Brno

- zápis do mateřské školy během celého roku do naplnění kapacity, 
maximálně 17 žáků v kolektivu!

- nadstandartní školní vzdělávací program, akreditace MŠMT
- provoz školy od 7:00 do 18:00 hod.
- průběžná logopedická prevence
- sportovní aktivity ve vlastní tělocvičně
- zábavné základy angličtiny
- keramika a výtvarné činnosti
- interaktivní tabule
- velká a bezpečná zahrada
- možnost polodenní docházky
- všechny aktivity v ceně "školkovného" 6500 Kč

www.naseskolka.eu, www.integra.cz, tel.: 544 211 547
Rašelinová 11, 628 00 Brno-Líšeň 


