
Schválený rozpočet města na 
rok 2017 podporuje rozvoj ...
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Letošní zima trápí chodce, ale 
i pracovníky zimní údržby

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Uvítání koledníků Tříkrálové 
sbírky nebylo vždy pozitivní

ŽIVOT VE MĚSTĚ

Uhynulá labuť zneklidnila oby-
vatele města
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Pane starosto, od Nového 
roku se nám rozběhl v Židlo-
chovicích nový harmonogram 
svozů. Čím byla tato změna 
vyvolána?

Tak, jak jsme slibovali při 
zavádění nového systému, udě-
lali jsme na konci roku vyhod-
nocení posledních zkušeností 
s četností svozů. Zjistili jsme 
vlastně jen jeden nedostatek, 
který však překvapivě vyplý-
val z dobré účinnosti systému. 
Přišli jsme na to, že třítýdenní 
cyklus pro plastové odpady je 
zcela nedostatečný. Proto jsme 
od Nového roku u tohoto typu 
nastavili čtrnáctidenní cyklus. 
Navíc se u domácností zapoje-

Jan Vitula: V třídění odpadů jsme vzorem...

ných do třídění odpadů  uka-
zuje, že i svoz  směsného odpa-
du ve dvoutýdenním cyklu je 
příliš častý. Nicméně v případě 
směsného odpadu jsme se ještě 
rozhodli vyčkat na další vývoj 
v letošním roce. 

Jaký vývoj máte na mysli?
Vzhledem k tomu, že jsme 

v loňském roce uspěli s dalším 
pokračováním  projektu na 
odpadové hospodářství, oče-
káváme, že se letos zapojí ještě 
další domácnosti z rodinných 
domů. Současně na jaře letoš-
ního roku budou vybudována 
nová hnízda  pro komunální 
odpad u řady bytových domů. 
To by mělo ještě výrazněji změ-
nit situaci v separaci odpadů, 
protože bytové domy pro zatím 
zůstávaly stranou.

Kolik takový ekologický způ-
sob třídění odpadů stojí a kolik 
ještě bude stát?

Pokud se týká nákladů projek-
tů, je dobré zdůraznit, že se nám 
podařilo získat přibližně šest 
milionů korun a město doplá-
cí již jen patnáct procent této 
částky. Za tuto cenu však bude-
me mít k dispozici nádoby na 
separovaný odpad pro všechny 
domácnosti a řadu nových este-
tičtěji ztvárněných odpadových 
míst u bytových domů. Součás-
tí projektu je také dovybavení 
sběrného dvora.

Ať se v tom lépe vyznáme: 
Sběrný dvůr je městský a sběr-
na surovin je v soukromých 
rukou?

Ano, je to přesně tak. Sběrna 
surovin, která se nachází napro-

doc. Mgr. Petr Francán
předseda Mediální komise

ti Robertovy vily,  je skutečně 
soukromým zařízením, které 
s městským úřadem  nemá nic 
společného. V současné době 
však jednáme s majiteli, zda by 
nebyli ochotni v rámci výstav-
by nového nádraží přesunout 
své aktivity právě do sousedství 
městského sběrného dvora. Dle 
našeho názoru by takovéto řeše-
ní bylo výhodné pro všechny 
zúčastněné. 

A jak se vámi uvedené pro-
jekty promítnou do ceny svozu 
odpadů pro konkrétní občany?

Od počátku uvádíme, že veš-
keré projekty v této oblasti mají 
dva jasné cíle: Za prvé snížit 
množství odpadu, který skončí 
na skládkách či ve spalovně a 
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zamořuje tak naše životní pro-
středí. 

Za druhé, uchránit občany 
před vzrůstající cenou za ukládá-
ní odpadů, která bude v důsled-
ku přijímané legislativy nadále  
strmě narůstat. 

Osobně jsem spokojený, pro-
tože oba cíle se nám daří poměr-
ně dobře naplňovat.

Na tomto místě musím při-
pomenout, že do ceny za svoz 
se samozřejmě také promítá 

četnost svozů. Opakovaně jsem 
narazil v různých diskusích na 
sociálních sítích na srovnávání 
cen, které tento parametr vůbec 
nebralo v úvahu. Pokud  napří-
klad vezmeme obec, kde se 
odpad sváží jednou za tři týdny, 
je jasné, že náklad bude o něco 
nižší než u nás. Ale i tak si trou-
fám říci, že pro občany zapojené 
do systému jsme již dnes pod 
průměrem  cen v širokém okolí. 
Samozřejmě kromě ceny je pro 
nás také potěšující, že se výsled-

ky blížíme zemím, které se této 
problematice věnují již dlouhou 
dobu. A není od věci pozname-
nat, že námi prošlapanou cestou 
se vydává rovněž celá řada obcí 
v našem okolí. 

A opravdu nebudou změny, 
které uvádíte, zvyšovat v Židlo-
chovicích cenu svozu?

Mohu vás uklidnit, že letos 
zaplatíme za svoz stejné část-
ky jako loni. A v platnosti také 
zůstávají všechna  zvýhodnění, 
v loňském roce zavedená...

 >> pokračování ze strany 1

Vážení spoluobčané,
setkání u šálku čaje se tentokrát uskuteční ve středu 22. února 
v 18:00 hodin v restauraci Za komínem.

Ing. Jan Vitula, starosta

Památník původního mostu přes Svratku / foto: Milena Moudrá

Zahrady pod židlochovickým kostelem / foto: Milena Moudrá

Židlochovická zima objektivem fotoaparátu

Zimní pohled na město / foto: Radek Šotnar

Lávka nad Svratkou / foto: Milena Moudrá

Zamrzlý mokřad na Líchách / foto: Ing. Martin Dratva Nová stezka do Hrušovan pod sněhem / foto: Ing. Martin Dratva
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Výpis ze zasedání rady a zastupitelstva města

ZM 14. prosince 2016 
výběr z usnesení
ZM schvaluje:

rozpočet pro rok 2017 v roz-
sahu paragrafového znění 
(závazné ukazatele) a schvalu-
je rozpočtový výhled pro roky 
2017–2020.
obecně závaznou vyhlášku 
města Židlochovice č. 2/2016, 
o regulaci provozování hazard-
ních her na území města. 
plán řádných zasedání Zastu-
pitelstva města Židlochovice 
pro rok 2017.

<

<

<

RM 6. ledna 2017 
výběr z usnesení
RM rozhodla:

zveřejnit záměr prodeje par-
cely p. č. KN 711/78 v k. ú. 
Židlochovice o výměře 260 
m2 (ulice Lidická).
propachtovat pozemky p. č. 
KN 1174/1, 2, 5, 6 o celkové 
výměře 3525 m2 za stanove-
nou nájemní cenu 0,50 Kč/
m2/rok, tzn. 1.763,– Kč/rok, 
na dobu neurčitou s výpověd-
ní lhůtou 12 měsíců (mezi sil-
nicí na Vojkovice a Cezavou).

RM 20. ledna 2017
výběr z usnesení
RM rozhodla:

uzavřít smlouvu na akci „Žid-

<

<

<

lochovice – přestupní termi-
nál IDS, nekolejová část, část 
A – projektová dokumentace 
(2.) dle vyhodnocení výbě-
rového řízení s účastníkem 
Swecco Hydroprojekt a. s., IČ 
00282979, Táborská 31, 140 
16 Praha 4.
uzavřít smlouvu na akci „Žid-
lochovice – přestupní termi-
nál IDS, nekolejová část, část 
B – projektová dokumentace 
(2.) dle vyhodnocení výbě-
rového řízení s účastníkem 
Sdružení Arch. Design a Linio 
Plan, IČ 25764314, Sochorova 
3178/23, 616 00 Brno.
uzavřít smlouvu na akci „PD 
– Výstavba parkoviště, sídl. 
Družba“ dle vyhodnocení 

<

<

JUDr. Ludmila Čermáková
Odbor vnitřní správy

poptávky s účastníkem VIA-
PONT, s. r. o., Vodní 258/13, 
602 00 Brno.
uzavřít smlouvu na akci 
„SANACE A OPRAVA HŘBI-
TOVNÍ ZDI, ŽIDLOCHOVI-
CE“ dle vyhodnocení výběro-
vého řízení s účastníkem, Ing. 
Jan Kolář – PRINS, Havlíčko-
va 1289/24, 750 02 Přerov.

RM ukládá:
připravit koupaliště měs-
ta Židlochovice pro provoz 
v sezoně 2017.
zajistit rekonstrukci brouzda-
liště.

<

<

<

Schválený rozpočet na rok 2017 podporuje rozvoj města i snížení dluhu

Sestavování rozpočtu je vždy 
malé dobrodružství. Každoroč-
ně je naprosto jisté, že nenastane 
situace, abychom do něj moh-
li zařadit všechny akce, které 
bychom potřebovali a přáli si 
realizovat. Vyjednávání o roz-
počtu vždy znamená smířit se 
s tím, že část věcí bude odložena 
na následující období. Zásadní 
volbou je, zda investovat do pro-
jektů, které jsou jasně viditelné 
v daném roce, anebo naopak 
do věcí, které jsou viditelné až 
v následujícím období, ale pone-
sou dobré ovoce v delším čase. 
V prvních dvou letech působení 
naší koalice jsme investovali spí-
še do oblastí, které se, doufejme, 
zhodnotí v následujících letech. 
Jedná se například o přípra-
vu projektů nebo vykupování 
budov a pozemků nutných pro 
realizaci zejména investičních 
záměrů. Rozpočet je ale také 
plný menších položek, které 
jsou sice nenápadné, ale velmi 
důležité pro chod města.

V roce 2017 se dostáváme do 
realizační fáze projektů, jejichž 
příprava probíhala v první polo-
vině volebního období. Měli 
bychom dokončit přístavbu 
základní školy, realizovat při-
pravený projekt úpravy zámec-

kého okolí, vybudovat stání pro 
kontejnery u bytových domů, 
rekonstruovat  a nově vybudo-
vat některé chodníky a realizo-
vat nové autobusové zastávky na 
sídlišti.

Dokončujeme také přípra-
vu projektů, u kterých bychom 
letos měli podat žádost o G nan-
cování. Jedná se o skutečně 
zásadní záměry, které budou 
mít výrazný dopad na podobu 
Židlochovic v řádu desetiletí. 
Jde např. o záměr vybudování 
nového komunitního centra 
nebo vlakového nádraží. Na 
všechny tyto záměry jsme letos 
v rozpočtu prostředky nalezli.

Pojďme se podívat blíže na 
některé důležité položky roz-
počtu města. 

Pro občany je stav komu-
nikací a chodníků ve městě 
asi nejviditelnější záležitostí. 
V letošním roce je v rozpočtu 
na jejich údržbu a rekonstrukci 
vyčleněno přes milion korun. 
V položce však nejsou zapo-
čítány náklady na rozsáhlou  
rekonstrukci a výstavbu nových 
chodníků z dotací, a to v pláno-
vaném rozsahu cca šest milionů. 
Údržba zeleně nás také přijde 
na víc jak milion korun. Vět-
šinu nákladů tvoří G nancování 
služeb, neboť, i když si město 
mnoho prací zabezpečuje samo-
statně prostřednictvím zaměst-
nanců městské pracovní čety, 

je zde stále ještě celá řada prací 
náročných na techniku, kterou 
nemáme k dispozici.

Náklady na provoz pečo-
vatelské služby jsou rozpoč-
továny na více jak tři miliony 
korun. I když se to může na 
první pohled zdát jako značně 
vysoká částka, je dobré si uvědo-
mit, že konkrétně tato služba je 
pro řadu občanů neocenitelná.  
Desítky našich seniorů využívají 
každodenně servisu zaměstnan-
ců pečovatelské služby. Z tohoto 
důvodu si myslím, že se jedná 
o velmi dobře investované pení-
ze.

Málokdo si dnes dovede 
představit chod města bez fun-
gujícího sběrného dvora a kom-
postárny. A tak město i v letoš-
ním roce vynaloží víc jak milion 
korun na chod těchto zařízení, 
bez kterých nelze kvalitní odpa-
dové hospodářství provozovat. 
Mimo to samozřejmě vynaklá-
dáme další prostředky na svoz 
odpadu z domácností.

Trochu speci9 ckou položkou 
jsou náklady na fungování 
městské policie. V Židlocho-
vicích jsme již před dlouhou 
dobou zvolili formu spolupráce 
s okolními obcemi. Na část-
ku necelých pět milionů se tak 
s námi skládají obce, které mají 
díky této spolupráci k dispozici 
městskou policii 24 hodin sedm 
dní v týdnu, stejně jako my.

Ing. Jan Vitula
starosta města

Mezi významné priority  
města patří i oblast školství. Na 
náklady škol, které město zřizu-
je, je v rozpočtu počítáno s část-
kou ve výši pěti milionů korun. 
Jedná se o náklady na provoz, 
údržbu a vybavení mateřské a 
základní školy. Částečně jsou 
z rozpočtu města hrazeny také 
mzdy některých zaměstnan-
ců. V letošním roce bude ale 
tato položka na školství vyšší 
o náklady na přístavbu školy a 
její vybavení.

V rozpočtu se objevují i část-
ky menší, ale neméně důležité. 
Například 9 nanční prostřed-
ky na dotace spolkům, které 
v našem městě vyvíjejí zájmo-
vou činnost a přispívají tak 
k tomu, že jsou Židlochovice 
živoucí město. V letošním roce  
také město poprvé vypisuje  
dotaci na opravu fasád, kterou 
jsme se po dlouhé diskusi roz-
hodli zkusit zrealizovat a jejímž 
cílem je zlepšení vzhledu měs-
ta. Doufejme, že se ukáže jako 
užitečná a podnítí soukromé 
investice do této oblasti. 

A na závěr jedna důleži-
tá informace. Všechny tyto 
aktivity zatím zvládáme bez 
dalších úvěrů. Naopak letos 
snížíme dluh o další čtyři mili-
ony korun a dostaneme se tak 
k rekordně nízkému zadlužení 
města.
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Ing. Radmila Ka< ová
Odbor G nanční

Poplatky pro obyvatele města se v letošním roce nemění

POPLATEK ZA PSA
splatnost do 31. 3. 2017

A. je-li držitelem psa poživatel 
invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důcho-
du, který je jeho jediným zdro-
jem příjmu, anebo poživatel 
sirotčího důchodu,

200 Kč, pokud je pes chován 
v bytovém domě,
150 Kč, pokud je pes chován 
mimo bytový dům,

B. v ostatních případech
650 Kč, pokud je pes chován 
v bytovém domě,
450 Kč, pokud je pes chován 
mimo bytový dům.

Upozorňujeme na povinnost 
čipování psů.

<

<

<

<

<

POPLATEK ZA SVOZ
ODPADU

splatnost do 31. 3. 2017 nebo 
čtvrtletně inkasem
sazba 650 Kč / osoba / rok
sleva 100 Kč pro osoby přihlá-
šené do systému třídění odpa-
du.

Povinnost uhradit poplatek 
mají: 

fyzické osoby s trvalým poby-
tem v obci,
cizinci s povoleným trvalým 
pobytem nebo přechodným 
pobytem nad 90 dní,
vlastníci bytu nebo rodinného 
domu, kde nemá nikdo hláše-
ný trvalý pobyt.

Osvobozeni jsou poplatníci, 
kteří nepobývají min. 8 měsíců 
na území města. Poplatníci jsou 
povinni ohlásit vznik a zánik 
poplatkové povinnosti správci 
poplatku do 15 dní.

<

<

<

<

<

<

Dále je osvobozen na zákla-
dě žádosti nezletilý poplatník 
(dítě), který:

v příslušném roce nedosáhl 
věku 18 let,
má minimálně dva sourozen-
ce mladší 18 let, se kterými 
žije ve společné domácnosti.

K osvobození 3. dítěte do 18 let 
je potřeba doložit žádost a 
o osvobození si požádat každý 
rok znovu.

POPLATEK ZA HROBOVÁ 
MÍSTA

Platba na základě zaslané 
smlouvy – zpravidla desetiletý 
nájem, 33 Kč/m2 a rok.

a.

b.

<

Lenka Tesařová
matrikářka

Činnost matriky za uplynulý rok v číslech

K 31. prosinci 2016 mělo měs-
to Židlochovice 3 614 obyvatel. 

Městský úřad Židlochovice 
vykonává matriční agendu ješ-
tě pro obce Hrušovany u Brna, 
Medlov, Nosislav, Přísnotice, 
Unkovice, Vojkovice, Žabčice.

V roce 2016 bylo v matričním 
obvodu Židlochovice uzavřeno 
81 sňatků. Z tohoto počtu bylo 
v naší obřadní síni uzavřeno 
32 sňatků, 21 sňatků bylo uzavře-
no v zámecké kapli, osm sňatků 
v zámecké obrazárně, pět sňatků 
bylo uzavřeno v zámecké zahra-
dě, čtyři sňatky v zahradnickém 
centru Hortis, jeden sňatek byl 
uzavřen v Penzionu U Řeky ve 
Vojkovicích. Církevních sňatků 
bylo 11 (sedm sňatků v kostele 
Povýšení sv. Kříže v Židlochovi-
cích, dva sňatky v kostele Panny 
Marie Královny v Hrušovanech 
u Brna, jeden sňatek v evange-
lickém kostele v Nosislavi, jeden 
sňatek v kostele sv. Václava 
v Přísnoticích). V loňském roce 
jsme měli také zahraniční snou-
bence. Do stavu manželského 
vstoupili tři občané Slovenské 
republiky s občany Česka.

V Židlochovicích se při domá-
cím porodu narodily dvě děti, 
v Nosislavi jedno dítě.

Úmrtí na území obcí v matrič-
ním obvodu Židlochovice: 

Hrušovany 16 úmrtí

Medlov 1 úmrtí

Nosislav 3 úmrtí

Přísnotice 2 úmrtí

Unkovice 2 úmrtí

Vojkovice 5 úmrtí

Žabčice 5 úmrtí

Židlochovice 6 úmrtí

Další činností matriky je ově-
řování fotokopií (vidimace) 
a ověřování pravosti podpisu 
(legalizace). Vidimace byla pro-
vedena celkem 971x, legalizace 
1 493x.

Žádostí o výpisy z Czech 
POINTu bylo přijato a vyřízeno 
385. Žádostí o zřízení  datových 
schránek nebo o zneplatnění 
stávajících přístupových údajů 
do datových schránek a vydání 
nových přístupových údajů  bylo 
přijato 38, zkonvertováno bylo 
46 dokumentů.

Opis rodného, oddacího a 
úmrtního listu byl vyhotoven 

27x. Zápis o určení otcovství 
k nenarozenému nebo již naro-
zenému dítěti byl sepsán 75x.  
Změna jména a příjmení byla 
povolena 12x, volba druhého 
jména byla provedena 1x. Byly 
přijaty a odeslány dvě žádos-
ti o zápis matriční události do 
Zvláštní matriky v Brně, vysvěd-
čení o právní způsobilosti k uza-
vření manželství v cizině bylo 
vydáno 5x. V šesti případech 
bylo přijato oznámení o přijetí 
dřívějšího příjmení po rozvo-
du manželství. Veřejná listina 
o identiG kaci byla provedena 4x. 
Přiděleno bylo deset čísel popis-
ných a evidenčních.

V roce 2016 se narodilo celkem 
42 dětí s trvalým pobytem v Žid-
lochovicích. Zemřelo 26 občanů 
našeho města, z trvalého pobytu 
se odhlásilo 91 občanů.

K trvalému pobytu se do naše-
ho města v loňském roce přihlá-
silo 98 osob. 

Údaj o místu trvalého pobytu 
byl v roce 2016 zrušen 17 obča-
nům našeho města. Místem 
jejich trvalého pobytu se stalo 
sídlo ohlašovny, což je Židlo-
chovice, Masarykova 100. Na 
této adrese je k dnešnímu dni 
přihlášeno 174 občanů.

Ve zkratce

Novinky ve vinotéce RTIC
Vinotéka nabízí nově vína 
z vinařství PROQIN A JOSEF 
VALIHRACH, která získala oce-
nění Vinař roku. V nabídce jsou 
vína přívlastková z obou vinař-
ství a originální sekty Mathias 
sekt Proqin, Petronnila Muscat 
a Veronique Neuburg Cuvée.    

Lenka Betášová

Štěpánská výstava vín
Na svátek svatého Štěpána, 
26. prosince proběhla ve spolko-
vé budově svazu zahrádkářů už 
jednadvacátá Štěpánská výstava 
vín. Sto vystavených vzorků hod-
notilo 18 degustátorů. Výstavu 
navštívilo 60 milovníků dobrého 
vína.
Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu Židlocho-
vice děkuje vinařům za poskyt-
nuté vzorky a přeje všem v novém 
roce hodně zdraví a pěstitelských 
úspěchů.

Jan Šotnar

Kde se mi líbilo
Malá Galerie Petra Žižky v Měst-
ské knihovně Rajhrad vysta-
vuje práce Eduarda Vyhlídala. 
Autorské kresby pod souhrnným 
názvem „Kde se mi líbilo“ je mož-
né zhlédnout v otevírací době 
knihovny až do konce února. 
Vernisáž proběhla 12. ledna 2017 
v 18 hodin.

Martina Máca

Soutěž mladých autorů
Památník písemnictví na Mora-
vě v Rajhradě otevírá další ročník 
literární soutěže Skrytá paměť 
Moravy. Soutěž je určena mla-
dým autorům ve věků 12–19 let. 
Téma pro už jedenáctý ročník je 
„Kořeny“. Příspěvky lze  zaslat  
do 31. března 2017.

www.muzeumbrněnska.cz

Kurz výroby biblických posta-
viček
České katolické biblické dílo a 
farnost Židlochovice připravují  
kurz výroby biblických postaviček 
a práce s nimi pro dospělé. Kurz 
proběhne na faře v Židlochovicích 
3. a 4. března. Cena za materiál 
je 220,– Kč.
Přihlášky: Kateřina Klášterecká, 
katerina.klasterecka@gmail.com,
tel.: 777 934 067

www.biblickedilo.cz
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Vladimír Hanek
Odbor investic a místního hosp.

Letošní zima trápí chodce, ale i pracovníky zimní údržby města

Již několik let platí „chodní-
ková novela“ neboli zákon, který 
převádí povinnost uklízet chod-
níky na jejich vlastníka. V našem 
městě je v současnosti přibližně 
31 447 m místních komuni-
kací, z toho město Židlocho-
vice zajišťuje zimní údržbu na 
13 234 m chodníků a 12 995 m 
vozovek. Údržba je zajišťována 
dodavatelsky na základě výbě-
rového řízení a roční náklady 
v roce 2016 na ni činily celkem 
356 tis. Kč. V letošním roce jsou 
odhadované náklady v rozpočtu 
města přibližně 400 tis. Kč.

Na základě plánu zimní 
údržby jsou chodníky a místní 
komunikace města rozděleny na 

jednotlivé úseky. Jedná se o tři 
časové vlny, stanovené podle 
kategorie naléhavosti údržby 
a dopravního vytížení daných 
komunikací. Vybraná dodava-
telská G rma zajišťuje na těchto 
úsecích odstraňování sněhu a 
posyp náledí do doby stanove-
né nařízením města. Při údržbě 
chodníků jsou v I. vlně údrž-
by ošetřeny všechny chodní-
ky v centru města a chodníky 
vedoucí k občanské vybavenosti 
(školy, lékaři, úřady) – stanovená 
doba na údržbu je do čtyř hodin 
od začátku daných klimatic-
kých podmínek speciG kovaných 
v nařízení města. Délka udržo-
vaných tras je 3 954 m. V II. vlně 
jsou ošetřeny chodníky na 
sídlišti Družba a v obytných 
částech města ve svahu. Doba 
stanovená pro údržbu v této 

vlně je do 12 hodin od začátku 
daných klimatických podmí-
nek speciG kovaných v nařízení 
města. Délka udržovaných tras 
je 5 925 m. Ve III. vlně jsou pak 
udržovány chodníky v obytných 
a ostatních částech města nachá-
zejících se zejména na rovině. 
Tyto komunikace jsou ošetřeny 
po komunikacích v I. a II. vlně, 
nejpozději však do 48 hodin. 
Délka takto udržovaných tras 
je 3 355 m. Méně frekventova-
né chodníky v místech, kde je 
možné využít chodník na pro-
tější straně ulice, nejsou v zimě 
udržovány. 

Je důležité upozornit, že 
město zajišťuje zimní údržbu 
pouze na místních komuni-
kacích, a těmi nejsou vlastní 
přístupové chodníky a vjezdy 
k jednotlivým nemovitostem. 
Dále upozorňujeme, že město 
nezodpovídá za závadu způso-
benou sousední nemovitostí, 
a to například spadem sněhu 
ze střechy domu a dále vodou 
vytékající ze střešních svodů na 
místní komunikace (nebezpečí 
vytvoření ledovky).

Souběžně s údržbou schůd-
nosti chodníků probíhá i údrž-
ba místních komunikací, která 
se řídí stejnými pravidly. Tyto 
komunikace jsou rovněž rozdě-
leny do tří časových vln. Délky 
jednotlivých úseků jsou I. vlna  
965 m, II. vlna 2 230 m a III. vlna 
6 800 m.

Na stránky města Židlochovi-
ce jsme do sekce Aktuality nově 
umístili mapky plánu zimní 
údržby, kde jsou jednotlivé vlny 
barevně vyznačeny.

Pro připomenutí uvádíme 
telefonní čísla, na která můžete 
hlásit případné nedostatky 
týkající se schůdnosti komu-
nikací. V úřední hodiny na 
telefonním čísle 604 290 505, 
Odbor investic a místního 
hospodaření. V neúředních 
hodinách a případně ve dnech 
pracovního volna a klidu se 
můžete obrátit na městskou 
policii, tel. 604 290 319.

Všem nám jistě jde o to, aby 
chodníky byly v zimním obdo-
bí uklizeny a co nejlépe sloužily 
svému účelu, tedy bezproblémo-
vému pohybu občanů a návštěv-
níků města. Proto bychom jistě 
přivítali, kdyby, tak jako dříve, 
bylo ctí i prestiží majitelů domů 
starat se o to, jak vypadá chod-
ník před jejich nemovitostí. 

Rád bych proto apeloval na 
nás všechny, aby aktuálně plat-
ná novela zákona neznamena-
la žádnou změnu v zaběhlých 
zvyklostech v údržbě chodníků. 
Moc děkujeme občanům, G r-
mám a dalším institucím, které 
i nadále uklízejí chodníky před 
svou přilehlou nemovitostí a 
pomáhají tak nám všem k bez-
pečnému pohybu po městě.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Zastupitelstvo bude rozhodovat o vypsání dotačního programu pro spolky

V loňském roce město roz-
dělilo ze svého rozpočtu zhru-
ba 1,5 milionu Kč na podporu 
činnosti neziskových organizací. 
Prostředky byly rozděleny dle 
nové legislativy, která přesně 
deG nuje postup o přidělování 
G nancí neziskovým organiza-
cím. Stejně tomu bude i letos. 
Dotační program pro rok 2017 
byl na lednovém jednání rady již 

schválen. Nyní je třeba, aby jej 
schválilo zastupitelstvo. V klad-
ném případě bude zahájen úřed-
ní postup, který deG nuje zákon, 
a který pro lepší představu uvá-
dím v přiložené tabulce.

Zájemci, kteří plánují v letoš-
ním roce čerpat dotační peníze, 
mne mohou pro více informací 
kontaktovat na tel.: 734 352 330, 
nebo emailu: tomas.senkyrik@
zidlochovice.cz. Doporučuji 
také sledovat webové stránky 
města, sekce město Židlochovi-
ce, dotace.

Leden: Schválení dotačního titulu radou města.

Únor: Schválení dotačního titulu zastupitelstvem 
města.

Únor–Březen: Oznámení o schválení programu dotací vyvě-
šením na úřední desce města (30 dnů).

Březen: Předpokládaný termín podávání žádostí
15.–31. 3. 2017.

Květen: Schválení výše prostředků jednotlivým organi-
zacím na radě a zastupitelstvu města.

Červen:
Pokud bude schvalovací postup dodržen, měly 
by v tomto termínu jednotlivé spolky obdržet 
finanční prostředky na své účty.

Měsíc leden byl nejstudenější za posledních sedm let, neobvykle bohatý byl i na sněhovou nadílku. Právě sníh a dlouhotrvající vysoké 
mrazy působily nemalé starosti s údržbou komunikací a i přes maximální úsilí a nasazení strojové techniky se objevovaly stížnosti oby-
vatel na nedostatečnou schůdnost některých oblastí.

Zimní údržba při úklidu sněhu / foto: Milena Moudrá
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JUDr. David Stančík
Finanční úřad

Elektronické zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí

Finanční správa zavádí novou 
službu spočívající v zasílání úda-
jů pro placení daně z nemovitých 
věcí na email namísto složenky. 

Poplatník přihlášený k této 

službě obdrží na email komplet-
ní informaci s údaji pro placení 
daně. Zpráva bude obsahovat 
obdobné údaje, jaké jsou nyní 
uvedeny na alonži složenky, 
tj. informace o výši stanovené 
daně, výši nedoplatku/přeplatku 
a údaje pro placení daně včetně 
QR kódu, umožňujícího platbu 

daně prostřednictvím interneto-
vého bankovnictví nebo mobil-
ních platebních aplikací. 

Zájemce o službu odevzdá nej-
později do 15. března 2017 své-
mu správci daně žádost ve věci 
zasílání údajů pro placení daně 
z nemovitých věcí emailem.

Tato služba je určena výhradně 

pro poplatníky daně, kteří nemají 
zřízenu službu placení daně pro-
střednictvím SIPO, a právnic-
ké osoby, které nemají zřízenu 
datovou schránku. Poplatníkům 
přihlášeným k zasílání údajů pro 
placení daně z nemovitých věcí 
emailem nebude zaslána složen-
ka.

Uvítání koledníků Tříkrálové sbírky nebylo vždy pozitivní

Mgr. Daniela Tichá
Základní škola Židlochovice

7. ledna jsme u nás v Žid-
lochovicích zahájili čtrnácté 
koledování v rámci Tříkrálové 
sbírky. Z našeho sloganu: „Sbír-
ka probíhá za každého počasí 
– déšť, sníh, mráz a závěje...“ se 
letos projevil v plné síle mráz. 
Teploměr ukazoval –15 stup-
ňů. Z 51 koledníků pouze jeden 
nedorazil kvůli velké zimě. Ostat-
ní přišli v plném počtu nabalení 
jako sněhuláci i se svými dopro-
vody. Letos tedy vaše obydlí 
obcházelo rekordních šestnáct 
skupin koledníků a sedmnáctá 
pokladnička byla opět na čtr-
náct dní umístěna do kostela. 
Skupinky vyrazily ráno kolem 
desáté hodiny a vracely se zhru-
ba mezi jednou až třetí hodinou. 
Všichni byli zmrzlí, ale dobře 
naladění a v pohodě. Ve škole se 
děti i dospělí zahřáli teplým ča-
jem, v pohodové atmosféře roz-
dělovali darované odměny a líči-
li veselé zážitky z koledování. Po 

letech se opakovala situace, která 
se nám stala hned v úvodních 
letech koledování – na jednu 
skupinku byli jistým občanem 
posláni psi. Naštěstí vše dobře 
dopadlo. Reakce většiny našich 
spoluobčanů jsou ovšem kladné, 
lidé na děti čekali, obdarovali je 
sladkostmi a úsměvem. Celkem 
tedy v našem městě bylo vybrá-
no 83.977 korun. Za všechny 
příspěvky a vlídné příjetí našich 
odvážných koledníků děkujeme. 

Využití peněz z Tříkrálo-
vé sbírky: Vybudování nových 
relaxačních a odpočinkových 
míst pro pacienty a jejich blízké 
v Hospici sv. Josefa v Rajhradě, 
rozvíjení terénní pomoci rodi-
nám i jednotlivcům ve složitých 
životních situacích, podpo-
ra služby Mobilního hospice 
sv. Jana, která pomáhá nevyléči-
telně nemocným lidem v jejich 
domácím prostředí a poskytuje 
podporu také rodinám.

Ráda bych poděkovala vedení 
Základní školy v Židlochovi-
cích za podporu při přípravách 
sbírky, dále všem kolegyním 
z prvního stupně za nábor a evi-
denci koledníků, židlochovic-
kým skautům, kteří mi ochotně 
pomáhají již léta doplnit  dospě-
lé doprovody, všem rodičům a 
dětem, kteří se jakkoliv zapojili 
do sbírky, která už je v našem 
městě příjemnou tradicí.

www.trikralovasbirka.cz

I přes velký mráz nevynechali koledníci téměř žádnou domácnost. Jejich obětavost a nadšení spojené s nesobectvím obyvatel města 
přineslo do kasiček Charity o pět tisíc korun více než v loňském roce. Ne všude je ale vítali s nadšením.



Gymnázium ŽidlochoviceDalší úspěchy studentů přesahující rámec školy

Ondřej Hoberla
student oktávy

Z Gymnázia Židlochovice se 
soutěže zúčastnilo 19 studentů, 
všichni si vedli velmi dobře.

Nejlepšího výsledku dosáhl 
Jan Šup ze sexty, který se svými 
119 body z možných 124 obsa-
dil 24. místo v národní soutěži a 
57. místo v mezinárodní soutěži. 
Velmi pěkně se umístil i Pavel 
Hodovský z kvinty se 114,5 body 

a 213., resp. 531. místem, a Ond-
řej Ryšánek z oktávy se 111,5 
body a 533., resp. 1220. místem. 

Cílem soutěže je motivovat 
studenty ke zvyšování a prohlu-
bování jazykových dovedností a  
mít možnost srovnání se studen-

ty napříč celým světem.
Otevřená verze testu byla po 

vyhlášení výsledků zveřejněna 
na webových stránkách soutěže, 
kde si i ostatní zájemci mohli 
ověřit úroveň svých znalostí.

30. listopadu proběhla soutěž s názvem Best in English, v České republice známá pod názvem Angličtinář roku. Soutěže se zúčastnilo 
více než 8000 žáků z 373 škol a celkem 28 států včetně České republiky.

O zlém drakovi v Židlochovicích

V malebné krajině blízko pálavských jezer se rozkládá nádherné městečko Židlochovice. Kdysi dávno zde žily dvě roztomilé děti. Pře-
krásná dcera arcivévody Karla Ferdinanda – Maria, která bydlela v rozlehlém židlochovickém zámku na pravém břehu řeky Svratky. A syn 
známého továrníka Florentina Roberta – Julius, který žil ve vile uprostřed rozkvetlé zahrady s malým jezírkem.

Jednoho jarního dne se Maria a Julius rozhodli, že se podívají, jak pokračují práce na nedalekých vinicích na stráních kopce Výhonu. 
Setkali se u vlakového nádraží, kde zamávali odjíždějící ranní lokomotivě, a vydali se na cestu. Přešli přes velký dřevěný most, prošli kolem 
zvonice, a když míjeli barokní faru, začali si zpívat veselé písničky o víně a Moravě. V tom nejlepším, když si notovali poslední sloku písně 
„Ta jižní Morava“, jim divoce nad hlavami proletěli ptáci, zašuměly koruny stromů a poplašeně přeběhly srnky. Náhle se setmělo a strašlivý 
řev se nesl krajinou a přehlušil vše okolo. Zvuk byl strašlivý a každému, kdo ho uslyšel, musela ztuhnout krev v žilách... Urputný smrad a 
dým pokryl celé vinice... Na obloze se objevil rozzuřený zelený sedmihlavý drak! Snesl se k vyděšeným dětem a zařval: „Kdo mě to ruší?“ 
Maria a Julius strachem oněměli a chvíli se nemohli ani hnout. Drak hned poznal krásnou dívku a znovu zařval strašlivým hlasem: „Do 
roka a do dne si pro tebe, Mario, přijdu na zámek a odnesu si tě. Jestliže se mi schováš nebo utečeš, zničím celou tvoji zemi a sežeru všechny 
mu> ony ve vaší zahradě.“ Tak drak pravil a odletěl. Děti vyděšeně běžely ke svým rodičům a všechno jim pověděly. Maminka Marie se šla 
za dcerušku modlit, tatínek běžel za otcem Julia a poprosil ho, aby něco vymyslel a Mariu zachránil.

Netrvalo dlouho a v hlavě továrníka Roberta se zrodil geniální nápad – velký cukrovarský komín. Začalo se rychle stavět. Přijelo mnoho 
dělníků z celého okolí, ale i z Brna. Ze začátku se jim práce moc nedařila, ale když se maminka Marie začala s maminkou Julia modlit 
k patronu všech zedníků – sv. Štefanovi, vše se obrátilo k lepšímu. Za devět měsíců byla celá stavba dokončena. Právě v tu dobu zastřihovali 
vinaři vinice a všechny větvičky vinné révy začali odnášet do cukrovarského komínu. A když si na jaře zuřivý drak přiletěl pro Mariu na 
zámek, uviděl hustý, černý, mohutný kouř. Vylekal se a pomyslel si, že na druhé straně Výhonu je větší, dvanáctihlavý drak, a odletěl daleko, 
až někam za Pálavu. Nikdo už o něm nikdy neslyšel.

Když Julius a Maria vyrostli, vzali se v nádherné židlochovické kapli. Na důkaz, že měli oba rádi krásnou přírodu, nechali založit les, 
kterému se dodnes říká Knížecí. Tam dali vypustit desítky bažantů a koroptví, srnců, srnek a zajíců. Dokonce tam nechali zasadit i nezná-
mé a vzácné stromy. Po čase se jim narodily děti, dcera a syn. Na vycházky se s nimi vydávali jak k mu> onům na zámeckou zahradu, tak 
i k bažantům do Knížecího lesa. A někdy za dlouhých zimních večerů dětem povídali, co se stalo kdysi dávno, před mnoha a mnoha lety.

O zlém drakovi v Židlochovicích

Práce vítězky literární soutěže knihoven v rámci projektu Jižní Morava čte na téma Mýty a legendy mého kraje Michaely Oprchalové, 
žačky 5. třídy základní školy v Unkovicích, čtenářky knihovny v Židlochovicích. Ze dvou vítězných prací jsme pro čtenáře Zpravodaje 
vybrali povídku oceněnou v kategorii 10–18 let, jejíž děj se odehrává v prostředí našeho města.

Mgr. Tomáš Šenkyřík
místostarosta města

Zveme Vás na výstavu: Vítězslav Ruber – Obrazy

Vítězslav Ruber představí svá 
plátna v Židlochovicích již po 
několikáté. Naposledy tomu 

bylo v září, kdy jsme se moh-
li setkat s Ruberovými obrazy 
v rámci jedinečné jednodenní 
výstavy v zámeckém parku. Toto 
neobvyklé, pro výstavu obrazů 
avantgardní prostředí tentokrát 
vystřídá technická stavba židlo-

chovické Orlovny, kde se až do 
konce února mohou návštěvní-
ci seznámit s další umělcovou 
tvorbou.

Vítězslav Ruber – Obrazy
Galerie Orlovna
Cukrovarská 738

Židlochovice

1.–28. února 2017
denně 10.00–22.00
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Záběry ze cvičiště / foto: členové KK Židlochovice

Vznik kynologického klu-
bu (KK) Židlochovice se datu-
je k 29. březnu 2009. Od jeho 
založení „na zelené louce“ se 
toho změnilo mnoho. Po oplo-
cení prvního areálu, který sou-
sedí s čistírnou odpadních vod, 
vznikla i první dřevostavba. 
V areálu se začali scházet první 
kynologičtí nadšenci. Někteří 
vytrvali a dnes tvoří stálé jádro 
členské základny. KK je od své-
ho zrodu podporován předsta-
viteli města Židlochovice a tuto 
spolupráci si dovoluji označit za 
výbornou a vysoce profesionální. 
S postupným zvyšováním úrov-
ně cvičících vyvstal problém, že 
KK nedisponoval areálem vhod-
ným pro konání zkoušek a čle-
nové museli dojíždět ke zkouš-
kám jinam. Tento nedostatek se 
podařilo v minulých letech také 
vyřešit. Získali jsme od města 
k užívání druhý areál – travnaté 
hřiště za fotbalovým stadionem, 
které po oplocení začalo splňo-
vat podmínky pro konání něk-
terých zkoušek. V letech 2015 
až 2016 vyrostla v areálu klubu 
další dřevostavba, jejíž součástí 
je sociální zařízení a sprcha. Tato 
budova výrazně zvyšuje komfort 
všech uživatelů cvičiště a zároveň 
umožňuje důstojné konání akcí 
pro veřejnost nebo vícedenní 
akce. Nadále je také navyšován 
počet odkládacích klecí a kotců 
pro psy.

Kdo se vám i vašim psům 
věnuje? Hlavní výcvikářkou je 
Lenka Brzobohatá, věnuje se 
kynologii takřka 15 let. Se svými 

Aleš a Silvia Habartovi
Kynologický klub

psy složila celou řadu zkoušek. 
Má bohaté zkušenosti s chovem 
i chováním psů. Dokáže mimo 
jiné poradit, co dělat v případě 
jejich problémového a nežádou-
cího chování. Hlavním G guran-
tem a výcvikářem pro pachové 
práce je Vojtěch Kouřil. Vojtěch 
se dříve věnoval i záchranář-
skému výcviku. Klubovými 
G guranty jsou Jakub Novotný a 
Aleš Habart. Vojtěch nám svojí 
vytrvalostí, vedením, radami a 
dohledem pomohl vypracovat 
se na takovou úroveň, že jsme 
složili zkoušky pro kvaliG kaci 
„klubový G gurant“. Figurování 
se věnujeme již několik let.

Co cvičíme? Začínajícím pso-
vodům poradíme, jak správně 
pracovat a cvičit se psem. Sezná-
míme se základními metodami 
výcviku a pomůžeme zvládnu-
tí základní ovladatelnosti psa. 
Zkušenější psovodi mají mož-
nost připravovat se na různé 
zkoušky z výkonu nebo závody 
a věnovat se i náročnějšímu 
sportovnímu výcviku. V areálu 
se nachází např. překážky pro 
skok šplhem, kladina, vysoký 
i nízký žebřík, skoková překážka 
atd. Pro případné zájemce, po 
individuální domluvě, probíhá 
i výcvik pachových prací. Aktiv-
nější psovodi mohou se svými 
psy trénovat agility. Disponu-
jeme kompletními překážkami 
pro agility parkur. 

Kdo se může stát členem? 
Členem se může stát osoba star-
ší osmnácti let. Mladší pouze 
s písemným souhlasem rodičů. 
A psí kamarádi? Vítáni jsou psi 
všech plemen, štěňata či dospělí, 
malí i velcí. Voříšci i psi s prů-
kazem původu. Složení zkoušek 

Kynologický klub Židlochovice má již více než sedmiletou historii

není podmínkou či cílem člen-
ství v našem KK. Mnoho členů 
navštěvuje kynologické cvičiště 
pro radost z výcviku psa, setkání 
s přáteli nebo pro výměnu zku-
šeností. Výcvik probíhá dle zku-
šebních řádů NZŘ a KJ Brno. 
Mezi sebe rádi přivítáme i členy, 
kteří nemají strach postavit se 
k práci čelem. Té je v areálech 
KK v každou roční dobu spous-
ta. Sekáním trávníku a péčí 
o překážky počínaje, svépomoc-
ným budováním staveb konče.

Úspěchy členů v roce 2016: 
Jakub Novotný se psem Jorett 
Volch Grey Střípek snů (Česko-
slovenský vlčák) obsadil první 
místo v caniscrossu Remember 
2016, Bloody walk LONG mlad-
ší muži a účastnili se 1000 mil 
pro jeden cíl.  

Marcela Satková a Eš Morav-
ský medvídek (Karelský med-
vědí pes) složili zkoušku BH 
(Zkouška doprovodného psa). 
Na Brněnských psích dnech na 
Voříškiádě vybojovali 1. místo 
v kategorii psi s PP a na Klubo-

vém závodě KK Židlochovice 
dle ZZO 2 získali také 1. místo. 
Absolvovali dogtrekking Krko-
nošská tlapka v Českém ráji 
– trasa 80,5 km v čase 20 hod 
32 minut a dogtrekking Morav-
skou bránou – 40 km – 3. místo.

Závěrem chci nejen za sebe, ale 
i jménem všech členů KK podě-
kovat starostovi města Židlo-
chovice panu Ing. Janu Vitulovi 
a zástupcům města Židlochovi-
ce za pozitivní přístup a činnost 
vykonanou pro KK. Poděkování 
dále patří i Lence Brzobohaté a 
Vojtěchu Kouřilovi nejen za péči 
o členy stávající i nově příchozí, 
ale také za odpracované desít-
ky hodin v areálu KK. Děkuji 
i všem, kteří se jakkoliv podílí na 
chodu, reprezentaci a prezentaci 
klubu.

Další informace o termínech 
výcvikových dnů i fungování 
klubu se dozvíte na www.kkzid-
lochovice.cz.
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Světlana Zapadlová
LMŠ Výhonek

Výhonek přijme nové děti

do školky, aby se nám ozvali. 
Docházka vašeho dítěte může být 
dvoudenní, třídenní či pětidenní. 

Předběžný nezávazný zájem 
můžete vyjádřit v dotazníku 
dostupném na našich webových 
stránkách spolekvyhonek.cz do 
15. února 2017. Prosíme, abyste 
si před jeho vyplněním přečetli 
podmínky docházky. Pětidenní 
provoz zahájíme pouze v případě 
dostatečného množství zájemců!

Lesní mateřská škola Výhonek 
přijme od jara nové rodiny!

LMŠ Výhonek zvažuje rozšíře-
ní provozu na 5 dní v týdnu od 
dubna nebo od září 2017. Aby-
chom si však byli jisti, že napl-
níme kapacitu školky, prosíme 
zájemce o případnou docházku Z provozu lestní školky / foto: archiv LMŠ Výhonek



ti květinářství nabízejí v části 
opraveného objektu ubytování.  
Jedná se o levnější  variantu pro 
zaměstnance G rem, nebo skupi-
ny do sedmi osob.

„Květinářství máme už 26 roků. 
Vážíme si všech zákazníků, kteří 
k nám chodí, i těch, kteří se při-
jdou jen podívat. V době narůsta-
jící byrokracie a kontrol je pro nás 
největší odměnou, pokud zákaz-
ník opustí prodejnu spokojený.“

Práce soukromého podni-
kání nikdy nekončí uzavřením 
dveří provozovny. Zaslouženou 
odměnou po letech poctivé prá-
ce, často o sobotách i nedělích, 
je však pro majitele květinář-
ství čas, kdy se mohou věnovat 
vlastním koníčkům. „Manželka 
ráda jezdí s turisty na výlet, já se 
věnuji tenisu. Jen tak z radosti ze 
hry, nebo i výkonnostně na ama-
térských tenisových turnajích,“ 
dodává v závěru Pavel Floder. 

Majitelka obchodu Zdeňka Floderová / foto: Milena Moudrá

V roce 1991, velmi brzy po 
revoluci, získali Pavel Floder a 
Zdeňka (tehdy) Bradáčová do 
pronájmu původní obchodní 
prostory sběrny  šatstva a prádla, 
kde otevřeli prodejnu s květina-
mi, nad čímž v té době všichni 
kroutili hlavou. 

Soukromé podnikání v oblasti  
květinářství bylo pouze pokračo-
váním jejich původní profese, do 
té doby pracovali v zahradnictví 
Holasice. Název nově založené 
soukromé G rmy Flobra vznikl 
složením příjmení Floder – Bra-
dáčová. „Když jsme se pak pozdě-
ji vzali, k přejmenování na FloFlo  
(Flodr – Flodrová) už nedošlo,“ 
upřesňuje Pavel Floder. Obchod 
se i přes počáteční nedůvěru 
okolí příjemně  rozběhl a v letech 
ekonomického růstu se podařilo  
celý objekt koupit, a to včetně 
domku  a garáží. „Tomu všemu 
jsme samozřejmě museli přizpů-
sobit i soukromý život, bylo nut-
né se uskromnit. Na zahraniční 
dovolené jsme dlouhé roky nejez-
dili. Volný čas, pokud nějaký byl, 
jsme trávili v tuzemsku.“

SBĚRNA PRÁDLA JAKO 
POZŮSTATEK STÁTNÍHO 
PODNIKU

Dům se kupoval ve velké priva-
tizaci od ministerstva pro správu 
národního majetku, protože Prá-
delny čistírny byly státní podnik. 
Jedna z podmínek odkoupení 
byla provozovat sběrnu prádla 
po dobu dalších dvou let. „Tuto 
službu poskytujeme dodnes, i pře-
sto, že není ekonomicky lukrativní 
a přináší občas potíže, jenže jiná 
sběrna prádla v Židlochovicích 
není a my ji bereme jako službu 
obyvatelstvu.“

PRODÁVAT KVĚTINY NENÍ 
JEDNODUCHÉ

Jde o zboží,  jehož životnost 
je výrazně omezená. Zákazník 
však vždy očekává čerstvé kvě-
tiny. Velkoobchody často prodá-

rubriku připravuje
Mediální komise

vají i déle řezané květiny, které  
se neprodaly na holandské burze 
ani u dovozců. Jak dlouho rost-
lina leží, není snadné rozpoznat. 
„Aby květiny  byly co nejčerstvěj-
ší, jezdíme pro zboží čtyřikrát až 
pětkrát týdně,  a například u růží 
nakupujeme odolnější, bohužel 
pro zákazníka dražší odrůdy.“

Téměř celá produkce řeza-
ných květin květinářství Flobra 
je z dovozu, protože naši pěsti-
telé nejsou schopni konkurovat 
cenou ani kvalitou. Příznivější 
ceny určují klimatické podmín-
ky, naopak u nás cenu navy-
šují poplatky za energii, vyšší 
odvody a dražší pracovní síla. 
„U našich pěstitelů nakupujeme 
pokojové a balkonové rostliny. 
Cena je sice také někdy vyšší, ale 
rostliny zvyklé na naše klimatické 
podmínky jsou výrazně odolnější. 
A máme zájem podporovat naše 
výrobce.“

Květinářství Flobra nabízí veš-
kerý sortiment potřebný k pěs-
tování – semena, cibuloviny, 
květináče, obaly, zeminu, hnoji-
va i postřiky. Doplňkovým sor-
timentem jsou svíčky a dárkové 
předměty. 

„I tady je naší snahou nakupo-
vat u našich výrobců anebo pří-
mých dovozců, abychom dosáhli 
co nejpříznivějších cen. Naší 
Y lozoY í nejsou akce a slevy, ale 
snažíme se u co nejvíce zboží mít 
dobré ceny. Záleží nám na tom, 
aby zákazník u nás nakoupil 
výhodně.“

ČERVENÉ RŮŽE K SVÁTKU 
SVATÉHO VALENTÝNA

Zavedení registračních pokla-
den však znamená zdražení 
zboží s nejnižší marží. Přesto 
majitelé prodejny věří, že si k nim 
zákazník najde cestu, například 
na svátek svatého Valentýna, o 
kterém si mnozí mylně myslí, 
že je zároveň i svátkem květiná-
řů. „Pro nás je to běžný pracovní 
den a snad nikoho nepobouřím, 
když řeknu, že neznám žádného 
zahradníka či květináře, který by 
z Valentýna zbohatnul. Samo-
zřejmě jsme ale rádi, že se prodá-
vá více, stejně jako na MDŽ nebo 
svátek matek.“  Pro příležitost 

Obchody a služby ve městě: Podnikání, nad kterým všichni kroutili hlavou

svátku zamilovaných připravuje 
Flobra převážně červené růže, 
na přání je ozdobí, chystá drob-
né dárečky. 

ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ

„Od počátku společného podni-
kání máme činnost rozdělenou. Já 
prodej, manželka výrobu. Pěstu-
jeme květiny k sušení, jako např. 
statici tataricu sinuátu, achileu, 
slaměnky a některé balkono-
vé rostliny. Dále připravujeme 
pohřební vazbu a v sezoně  dušič-
kovou a vánoční vazbu.“ V tom-
to období je potřeba v krátké 
době vytvořit velké množství 
výrobků, což si žádá brigádnic-
kou výpomoc. V současné době 
provozují manželé Flodrovi  dva 
obchody  se dvěma zaměstnan-
ci, ve Vranovicích a hlavní pro-
vozovnu v Židlochovicích. Jako 
přídavek k podnikání v oblas-

Firma: FLOBRA, obchod s květinami
 Pavel Floder

Doplňkový sortiment: smuteční vazba, svatební vazba, keramika, 
obaly na květináče, dárkové zvoží, svíčky, 
řezané hrnkové květy, ...

Adresa: Komenského 34, Židlochovice
Telefon: +420 603 465 912
Prodejny: Židlochovice – 547 238 489
 Vranovice – 519 433 343

Otevírací hodiny: pondělí–pátek 8:00–12:00 13:00–17:00
sobota 8:00–10:30

Podnět ke vzniku této pravidelné rubriky dalo vedení města. Cílem je poskytnout širší přehled nabídky služeb, obchodů a dalších pro-
vozoven v Židlochovicích. Po vyjmutí přiložené vizitky si můžete vytvořit vlastní databázi podnikatelských aktivit ve městě.
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Klub turistů nezahálí ani v zimních měsících

Ing. Petr Válek
Klub turistů Židlochovice

Za cíl našeho dalšího výletu 
jsme si vybrali nejbližší okolí 
Tišnova s jeho dvěma vrcholy 
– Klucaninou a Květnicí. Poča-
sí nám přálo a mrazivé ráno se 
vylouplo do nádherného sluneč-
ného dne. Při výstupu k Šibe-
ničnímu vrchu nám sníh křupal 
pod nohama a my se pomalu 
blížili k naší první zastávce. 
Po malém odpočinku jsme se 
vyšplhali na Klucaninu s její roz-
hlednou, která je vskutku domi-

nantou Tišnova. Naše námaha 
byla odměněna nádhernými 
výhledy do kraje.  Pak jsme se 
sklouzli do sedla mezi Klucani-
nou a Květnicí a pomalu vystou-
pali k Malé skále zahalené do 
sněžného hávu. Potom již naše 
kroky vedly údolím Besénku až 
k jeho soutoku s dnes zamrzlou 
Svratkou a dál do kláštera Porta 
Coeli. Po dobrém obědě v neda-
lekých chaloupkách jsme pokra-
čovali do Tišnova, kde jsme náš 
výlet zakončili.

Při jednání s městskou policí 
vyplynulo, že štěně labradora se 
v kotci v krátké době objevilo 
už podruhé. Při prvním pobytu 
se o štěně přihlásila náhradní 
majitelka z našeho okolí a štěně 
si odvezla domů. Smutným pře-
kvapením bylo, když na výzvu 
brněnského útulku pro psy při-
vezli naši policisté  totéž štěně 
zpět do Židlochovic. Jak a proč 
se ocitlo v brněnském útulku, je 
víc než zřejmé.

Milan Šebek, vedoucí stráž-
ník městské policie k tomu říká: 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

„Štěně labradorského retrívra 
odchytila Policie ČR na dálnici 
u obce Blučina. Přes obecní úřad 
v Blučině se fenečka dostala do 
odchytových kotců do Židlo-
chovic. Strážníci zaslali do obcí 
v okolí dálnice informaci, že se 
hledá majitel štěněte, které jsme 
pojmenovali Maggie. Den před 
Štědrým dnem se přihlásila paní 
z Měnína, že by si Maggie vzala 
do náhradní péče. Protože maji-
tel nebyl znám, na Štědrý den 
jsme paní štěně předali s tím, že 
mu vytvoří nový domov. Jaké 
bylo naše překvapení, když hned 
po Novém roce volali kolegové 
z brněnského útulku, že Maggie 
převzali od paní, která tvrdila, že 

Strastiplná pouť Maggie, labradorského štěněte, má šťastný konec

ji našla v Brně. Neváhali jsme a 
Maggie přivezli zpět. Opět jsme 
se jí snažili najít nového majitele, 
což se nám již povedlo a Maggie 
má konečně nový domov.

To se bohužel nedá říci o dru-
hém štěněti, které jsme pojme-
novali Amálka. Amálka je velice 
hodná a vděčná fenečka křížence 
teriéra, o kterou bohužel nikdo 
neprojevil zájem. Amálka byla 
nalezena v obci Holasice, a pro-
tože jsme ji nechtěli převést do 
útulku, je dočasně umístěna 
v kotci v Holasicích, kde je o ni 
dobře postaráno a nadále společ-
ně hledáme pro Amálku náhrad-
ní domov.“

Za loňský rok takovýchto 
toulavých nebo nešťastně daro-
vaných psů v židlochovickém 
kotci pobylo třicet. O většinu 
psů se přihlásili majitelé a dva 
psi získali náhradní majitele. 
„Bohužel jsme museli také řešit 
úhyn dvou psů po srážce s vozi-
dly. Proto apelujeme na majitele 
psů, aby své čtyřnohé miláčky 
měli dostatečně zabezpečené proti 
úniku.“ Odchycení psi se v kot-
cích Městské policie v Židlocho-
vicích zdržují přibližně čtrnáct 
dní, a když nenaleznou nového 
majitele, jsou odvezeni do útul-
ku v Bulharech.

Svatka Vitulová, iniciátorka 
založení psího útulku v Židlo-
chovicích, dodává: „Jak je možná 

Začátkem ledna se v třeskutých mrazech ocitly v odchytových kotcích  Městské policie Židlochovice  dvě malé fenečky.  Šlo o roční 
fenku křížence labradorského retrívra a stejně starou fenku neupřesněného křížence. Prostřednictvím městského rozhlasu a facebooku  
pro ně policie hledala náhradní majitele.

Muzeum v Předklášteří / foto:  Ing. Petr Válek

známo, v Bulharech se nacházejí 
útulky rovnou tři. Kapacitně jsou 
přibližně stejně velké, lze v nich 
umístit až třicet psů. Poskytují 
bezprizorním zvířatům základní 
péči a slouží mnoha obcím nejen 
v Jihomoravském kraji. Doba 
pobytu zvířat v útulcích je velmi 
proměnlivá a závisí na mnoha 
faktorech. Obecně nejkratší dobu 
většinou tráví v útulcích štěňata a 
mladí psi,  menší plemena a fen-
ky, delší dobu pak zůstávají psi  
starší a velká plemena. Na tomto 
místě bych chtěla zdůraznit, že 
MP Židlochovice se o odchycené 
psy stará opravdu nadstandard-
ně, vedoucí strážník pan Milan 
Šebek má hluboké znalosti a zku-
šenosti a psi ani v letošních kru-
tých mrazech nestrádali. Je o ně 
vždy vzorně postaráno, nedovedu 
si představit lepší péči. Navíc vět-
šina psů nalezených na katastru 
působnosti MP Židlochovice se 
do útulku ani nedostane, neboť 
díky úsilí pana Šebka je jim nale-
zen rychle nový domov a nemusí 
být tedy do útulku vůbec odveze-
ni. A to je pro nalezence vždy ta 
nejlepší možnost.“

Po uzávěrce jsme dostali zprá-
vu, že i Amálka má již nový 
domov.

Nalezená fenka labradorského štěněte Maggie / foto: Milan Šebek
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Šíří se nejen u nás, ale i v celé 
řadě okolních států. Jde o virus 
ptačí chřipky, v té „bezpečnější“ 
verzi, neboť se nepřenáší na člo-
věka.

MVDr. Pavel Forejtek: „Jed-
ná se o ptačí formu chřipkových 
virů, ke kterým není člověk jako 
savec příliš vnímavý. Rizikem je 
zde možná mutace viru, která 
by následně mohla ohrozit zdra-
ví lidí. Proto se provádí utracení 
ptáků v ohnisku. Ke dni 18. ledna 
bylo u nás prokázáno osm ohni-
sek v drobnochovech, nákaza 
byla diagnostikovaná také u dese-
ti volně žijících ptáků. Hlavními 
přenašeči této nákazy jsou mig-
rující volně žijící ptáci, přede-
vším z čeledi vrubozobých, tedy 
kachny, husy a labutě. Zvýšené-
mu riziku jsou vystaveny oblasti 
koncentrace vodních ptáků, tedy 
oblasti nezamrzajících částí vod-
ních nádrží a říční toky.“

Právě nález uhynulé labutě  
pod lanovým mostem znepoko-
jil v půli ledna obyvatele Židlo-
chovic. Nález byl oznámen na 
krizovou linku Státní veterinární 
správy, zásah provedli ve speci-
álních oblecích a podle interních 
bezpečnostních předpisů při 
nakládání s nebezpečnou látkou 
židlochovičtí hasiči.

npor. Ing. Petr Svoboda:
„Hlavním gestirem ze zákona 

při řešení nákazy ptačí chřip-
kou je Státní veterinární správa 
(SVS). Hasičský záchranný sbor 
České republiky je výkonnou 
složkou při likvidaci ohnisek 
nákazy v terénu. SVS nejprve 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

vyhodnotí příčinu konkrétního 
úhynu, při potvrzení dochází 
k likvidaci chovu. Současně jsou 
v okruhu tří kilometrů mapová-
ny všechny chovy, sčítá se drůbež. 
Objeví-li se v tomto okruhu další 
úhyn, teprve pak nastane plošná 
likvidace celého tříkilometrového 
pásma, jako se stalo za přítom-
nosti židlochovických hasičů na 
Krumlovsku.“

Kontaktem s potencionálním 
rizikem jsou pověřeny profesio-
nální jednotky, dobrovolní pak 
poskytují týlové zabezpečení 
profesionálům ve formě zajištění 
přístřešku, tepla, tekutin apod.) 
V případě nálezu labutě v Žid-
lochovicích se přítomnost viru 
H5N8 nepotvrdila, šlo o přiro-
zený úhyn, který je během zim-
ních měsíců zcela běžný. 

Židlochovičtí hasiči jsou často 
voláni i ke zcela banálním pří-
padům, které by běžně prošly 
bez povšimnutí. Lidé však mají 
obavy, a tak jednotka zasahuje 
v zahradách a sbírá řadu různé-
ho drobného ptactva.

Postižená zvířata mají 
dýchací potíže, trpí ztrátou 
chuti, masivně hynou v průbě-
hu 1–2 dnů. In9 kovaná zvířata 
jsou otupělá a mají načepýřené 
peří, jsou netečná, odmítají se 
pohybovat. Výrazně se snižuje 
snáška. Vejce jsou deformova-
ná, mají tenkou skořápku.

Právě vejce a kuřecí maso tvoří 
vysoký podíl naší stravy. Riziko 
pozření in9 kovaného produk-
tu  nehrozí.

MVDr. Pavel Forejtek: „Živo-
čišné produkty z drůbeže z území 
ČR jsou bezpečné, protože jsou 

Uhynulá labuť zneklidnila obyvatele města

pod stálým veterinárním dozo-
rem. Z inY kovaných hospodářství 
nebyl uskutečněn žádný přesun 
živočišných produktů ani zvířat, 
k datu vzniku tohoto příspěvku 
se vždy jednalo o drobnochovy 
s využitím produktů pro vlastní 
spotřebu.“

Velkochovatelská G rma Zelen-
ka se zpracovnou v Židlocho-
vicích se specializuje na chov 
krůt a krocanů od roku 1994, 
s hrozbou nákazy ptačí chřip-
ky se potýkají už podruhé. Při 
roční produkcí 250 tisíc kusů je 
nutné mít perfektně vypracova-
nou logistiku.

Mgr. Vladislav Bobčík: „Na 
našich farmách jsou zvířata cho-
vána v uzavřených halách. Haly 
jsou opatřeny sítěmi proti vnik-
nutí ptactva, které jsou pravidelně 
kontrolovány. Veškeré krmivo je 
skladováno v uzavřených silech. 
Aktuálně byl na všech farmách 
společnosti zvýšen hygienický 
ochranný standard. Zaměstnanci 
dodržují zásady osobní hygieny, 
před vstupem do hal se převlékají 
i zouvají, veškeré pracovní oděvy 
a pomůcky jsou měněny, všech-
na vozidla přijíždějící na farmu 
jsou preventivně dezinY kována 
a projíždí dezinfekčními koryty 
a rošty.“

Rovněž při přesunu krůt 
z farem do zpracovny v Židlo-
chovicích jsou aktuálně dodržo-
vána přísná omezení (tzv. pás-
ma dozoru) – zákaz zastavení, 
odklonění od trasy apod.

Jakmile krůty dorazí na poráž-
ku, je vždy přítomen veterinář 
Státní veterinární správy, který 
kontroluje každou jednotlivou 
krůtu.

Chov je celoročně sledován 
majitelem Ing. Tomášem Zelen-
kou a G remním i státními vete-
rináři, ti kontrolují přítomnost 
protilátek ptačí chřipky.

Mgr. Vladislav Bobčík: „Zasa-
žení nákazou nelze v chovu pře-
hlédnout, neboť právě krůty jsou 
na virus ptačí chřipky extrémně 
citlivé, stoprocentní úhyn slab-
ších kusů vlivem viru by proběhl 
během dvou až tří dnů.“

Každodenní sledování zdra-
votního stavu chované drůbeže 
by mělo být samozřejmostí i pro 
drobnochovatele. V případě hro-
madných úhynů je povinností 
chovatele okamžitě informovat 
příslušného veterinárního lékaře 
či orgány státní správy.

MVDr. Pavel Forejtek: „Jed-
notlivé úhyny volně žijících 
ptáků, v případě Židlochovic 
nejčastěji nocujících havranů, 
nejsou důvodem k  přijímání 
jakýchkoliv mimořádných opat-
ření. Tyto úhyny jsou každo-
roční a zvyšují se v obdobích 
silných mrazů či vyšší sněhové 
pokrývky.“

Co dělat v případě nálezu 
uhynulých ptáků:

Mrtvých těl se nedotýkat.
Nedovolit vstup dalším oso-
bám do postiženého místa.
Informovat o výskytu uhynu-
lých ptáků na Městském úřa-
du Židlochovice nebo hasiče.
tel.: 950 628 111 nebo na
lince 150.

zdroj: Státní veterinární správa

–

–

–

Pro nás v nebezpečné blízkosti, v nedalekých Ivančicích a na Krumlovsku, bylo začátkem ledna potvrzeno několik ohnisek nákazy 
viru H5N8. Následovalo vybíjení celých chovů domácího ptactva, a to až do okruhu tří kilometrů, virus se objevuje i na mnoha dalších 
místech republiky. 
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Hejno labutí na Svratce / foto: Milena Moudrá 

Židlochovičtí hasiči před zásahem / foto: Milena Moudrá
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Dana Otáhalová
oddíl badmintonu

Badmintonová sezona vrcholí mistrovstvím republiky

V současné době židlochovic-
ký juniorský badminton na celo-
republikové úrovni reprezentují 
dvě hráčky Venonika Srncová a 
Barča Otáhalová.

Veronika Srncová hraje kate-
gorii do 19 let a Barča Otáhalová 
kategorii do 17 let.

Vrcholem každé sezony je 
mistrovství České republiky.

Největšího úspěchu roku 2016 
dosáhla Barča Otáhalová, která 
si dovezla bronzovou medaili 
z MČR ve čtyřhře konajícího 
se 3. prosince v Mostě. Se svojí 
partnerkou Šárkou Vláškovou 
(Prosek Praha) se probojovaly 
až do semiG nále, kde je porazi-
ly nasazené hráčky Astry Praha 
13:21 a 17:21. Vzhledem k tomu, 
že se mistrovství zúčastnila i celá 

reprezentace, je bronz cenným 
úspěchem. V mixu obsadila Bar-
ča se svým partnerem Adamem 
Kostrhunem (Slavoj Podivín) 
9. místo. Ve dvouhře se Barči 
nedařilo a prohrála v prvním 
kole. 

Medaile sbírala Barča během 
celého roku. Stříbrnou medaili 
ze dvouhry a čtyřhry si dovezla v 
dubnu z turnaje GPB17 v Mostě. 
V září vybojovala stříbro ve čtyř-
hře GPB19 v Orlové. Třetí místo 
ve čtyřhře obsadila na turnaji 
GPB17 v Hustopečích v říjnu. 
A v listopadu se stala oblastním 
přeborníkem JMK v kategorii do 
17 let.

Veroničina sezona byla 
bohužel zkrácena z důvodu 
nemoci. V únoru si Veronika 
přivezla bronz ze čtyřhry z tur-
naje GPA19 z Prahy. Stejného 
umístění dosáhla i na turnaji 
GPA19 konaném v květnu na 

Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.
Odborný garant projektu Umím 
a pečuji

Liga vozíčkářů nabízí pomoc pro domácí pečovatele

Podporu poskytujeme ve dvou 
základních oblastech:

VZDĚLÁVÁNÍ – INFORMACE 
A DOVEDNOSTI

Formou praktických vzdělá-
vacích kurzů, které jsou zamě-
řeny na širokou škálu témat, 
se snažíme, aby pečující získali 
potřebné informace a dovednos-
ti, které by jim mohly péči (a pří-
padně i období po ukončení 
péče) usnadnit. 

STRATEGIE PŘESUNŮ A 
VYUŽITÍ PRVKŮ KINESTE-
TIKY PŘI PÉČI 

Tento kurz jen zaměřený na to, 
jak si prakticky nacvičit poloho-
vání a přesouvání např. v rámci 
lůžka a vozíku tak, aby byl pře-
sun efektivní, bezpečný a co nej-
méně náročný pro obě strany. Je 
veden odborníkem, dlouholetým 
osobním asistentem s více než 
desetiletou praxí Bc. Ondřejem 
Zámečníkem. Vyzkoušíte si růz-
né pomůcky, kurz je praktický, 
nácvikový, v malé skupině si vše 
dobře natrénujete sami na sobě.

MĚJ SE RÁDA, ŠETŘI ZÁDA 
(ERGONOMIE A AUTO-
REHABILITACE) 

Kurz autorehabilitace je vede-
ný fyzioterapeutkou Mgr. Jitkou 
Medovou a je zaměřený na pre-
venci potíží se zády, které často 
při péči vznikají, a první pomoc 
při již vzniklé bolesti. Řeší se zde 
správný sed, stoj, přístup k lůžku, 
práce s pomůckami, a podobně. 
Účastníci získají informace, jak 
jednoduchými cviky zabránit 
obtížím se zády, i jak si ulevit při 
počínajících obtížích.

Další kurzy jsou zaměřeny 
například na psychohygienu, 
první pomoc nebo právní mini-
mum.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC 
A PODPORA
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTA-
CE, SETKÁVÁNÍ S PSYCHO-
LOGEM

Můžete zde v bezpečném pro-
středí probrat s odborníkem vaše 
starosti a problémy, které máte. 
Je to možnost vypovídat se, sdí-
let, pracovat na řešení a zlepšení 
vašeho psychického stavu. 

V Lize vozíčkářů si již delší 
dobu uvědomujeme, jak obtíž-
ná je péče o blízkého člověka 
s postižením a role rodinné-
ho pečujícího. Péče je náročná 
nejen fyzicky, ale i psychicky. 
Rozhodli jsme se pozornost 
věnovat nejen službám pro kli-
enty, které nabízíme a kvalitně 
poskytujeme již dlouhé roky, ale 
zaměřit se nově více právě i na 
neformální pečovatele. 

Právě pro ně byl spuštěn nový 
projekt s názvem „Umím a peču-
ji“. Jeho cílem je podpora všech 
těch, kteří v domácím prostředí 
pečují o člena své rodiny či jinou 
blízkou osobu. Snažili jsme se 
alespoň částečně řešit zásadní 
možné komplikace, které péče 
přináší. Tedy psychickou zátěž, 
sociální izolaci, nedostatek infor-
mací k péči nezbytných a pří-
padné fyzické následky a potíže 
pečujícího. Všechny aktivity jsou 
pro pečující – účastníky projektu 
– ZDARMA.

SKUPINOVÁ SUPERVIZE, 
PODPŮRNÁ SKUPINA

Jedná se o skupinovou for-
mu podpory, skupinové sdílení 
zážitků, obtížných okamžiků, ve 
kterých si člověk neví úplně rady 
a chce slyšet názor a zkušenosti 
ostatních, kteří jsou v podob-
né situaci a mohou mu tak lépe 
porozumět. Setkáte se zde s no-
vými lidmi, kteří chápou, co pro-
žíváte. 

Psychologickou podporu 
poskytuje zkušená terapeutka 
Mgr. Tereza Nagy.

Na podrobnější informace 
o projektu a dalších kurzech, 
které můžete zdarma absolvovat, 
se podívejte na webové stránky 
www.umimapecuji.cz.

Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.
Odborný garant projektu 

Umím a pečuji
tel.: 725 464 268,

andrea.slavickova@ligavozic.cz

Projekt „Umím a pečuji“ je 
spoluG nancován Evropskou unií.

Masarykově univerzitě v Brně.  
A právě mistrovství ČR bylo 
jejím jedinným celorepubliko-
vým turnajem v podzimní části. 
Konalo se 11. prosince v krásné 
hale v Ostravě. Se svým part-
nerem Jirkou Burešem (FSpS 
MU Brno) obsadila páté mís-
to v mixu. A deváté místo ve 

čtyřhře s partnerkou Janou Sla-
tinskou (BK Liberec). Po dvou-
měsíčním výpadku z tréninku 
je páté místo z MČR opravdu 
výborný výsledek.

Doufám, že rok 2017 bude pro 
holky stejně úspěšným a židlo-
chovický badminton se dočká 
dalších medailí.

Barča Otáhalová s partnerkou Šárkou Vláškovou / foto: archiv T.J. Sokol

Liga vozíčkářů připravila projekt, který má za cíl podpořit rodinné neformální pečující při jejich nelehké práci. Jde o nabídku vzděláva-
cích kurzů a podpory od psychologa v podobě individuálních nebo skupinových konzultací, dle přání účastníka, vše  zdarma. 
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Se sbírkou Jany Helmové 
jsem se poprvé seznámila stej-
ně jako další veřejnost v roce 
2015. V červenci toho roku 
vystavila v prvním patře soko-
lovny  celkem 57 retro kočárků. 
Výstava zaznamenala nebývalý 
zájem, kočárky z let 1960–1990 
vidělo v průběhu  čtrnácti dnů 
až sedm set  návštěvníků.

V kompletní sbírce najde-
me kočárky nejrozšířenějších 
značek, které byly k dostání na 
českém trhu: Liberta, Stegner 
a Zekiwa. Původní česká znač-
ka Liberta se vyráběla v Měl-
níku, stegnery byly k dostání 
za bony v Tuzexu, později už 
také v Jednotě. Kočárky Zekiwa 
k nám přicházely z východního 
Německa a prodávaly se větši-
nou v obchodních domech Pri-
or. Všechny modely ve sbírce 
Jany Helmové jsou z období let 
1935 až 1990, jde tedy o kočár-
ky, které si lidé pamatují a které 
v nich vyvolávají vzpomínky. To 
je krédem sbírky Jany Helmové.

První kočárek pořídila Jana 
Helmová v roce 2013. V tu dobu 
totiž sběratelka citelně zazname-
nala změnu módního stylu, pro-
tože tak jako všechno, i kočárky 
podléhají módním trendům. 
Původní barevnost byla nahra-
zena tmavými méně nápadnými 
vzory, a někdejší prostorné hlu-
boké kočárky nahradily výrazně 
menší typy.

„Byl to spíš impulsivní počin. 
Tehdy jsem si řekla, že zkusím 
sehnat jednu Libertu, kam se 
vejde dvouleté dítě i s pytlem, a 
vystavím jej do veřejných prostor, 
kde se dnešní maminky schází. 

Chtěla jsem jen, aby viděly, jak 
velké a nastrojené kdysi kočárky 
byly a kolik komfortu v nich dítě 
mělo.“

Jana Helmová vzpomíná, 
jaká to kdysi byla událost, když 
maminka poprvé vyšla s mimin-
kem ven: „Bylo to, jako by šla s 
pokladem, a každý, kdo šel okolo, 
zvědavě do kočárku nahlížel, jak 
ho má maminka  načančané.“ 
Byly to právě vzpomínky, co daly 
impuls ke koupi prvního kočár-
ku. Ten však rozhodně neměl 
být posledním. 

Nejdříve začala oslovovat 
kamarády a známé a tímto způ-
sobem se jí dařilo získat další 
kousky. Postupně si dávala inze-
ráty, dnes hledá na internetu, 
sdružuje  se ve sběratelské skupi-
ně na facebooku, pátrá na aukru. 
Kočárky nakupuje, vyměňuje 
nebo dostává darem a sbírka se 
tak úspěšně rozšiřuje. Než sama 
vystavila ukázku své sbírky, 
uběhly dva roky: „První výstavu 
uspořádám, až budu mít padesát 
kočárků,“ říkala všem, kteří se se 
zájmem ptali. 

K dnešnímu dni ve sbírce Jany 
Helmové najdeme už přes sto 
dvacet různých typů tří jme-
novaných značek. Ty nejstarší 
z předválečných a válečných 
let vyráběné ze dřeva a z proutí 
zatím čekají v garáži na renova-
ci. Silně zastoupeny jsou nízké 
kočárky z bužírky a prošívané 
koženky z let padesátých a šede-
sátých, daří se získat také modely 
na velkých kolech s blatníky z let 
1969 až 1976. Katalogy výrob-
ků Liberta nejsou k dispozici, 
dohledání a správné zařazení 
není vůbec jednoduché: „Infor-
mace čerpám v knize Z kolébky 
do kočárku, tam hledám, když si 
nejsem něčím jistá.“

Mezi námi sousedy: Sbírka, která vyvolává vzpomínky

rubriku připravuje
Milena Moudrá

Jana Helmová a její sbírka / foto: Milena Moudrá 

Každý nový přírůstek je třeba 
ošetřit. Jelikož jde vždy o něko-
lik let staré modely ležící někde 
ve sklepě nebo na půdě, je nutné 
jim věnovat nějaký čas. Někdy 
jsou to tři hodiny, jindy tři dny. 
Paní Jana si přeje, aby všech-
no vypadalo, jako by se kočá-
rek právě chystal na svoji první 
vyjížďku.

Nejzajímavějším kočárkem ve 
sbírce paní Jany je model z roku 
1935 se stahovacími bočními 
okénky. Je z období skříňkových 
kočárků a éry kočárkového auto-
mobilismu. „Kočárek jsem dosta-
la darem od manželů Urbán-
kových ze Žabčic. K němu mi 
věnovali i kočár z roku 1948 pro 
dvojčata, ten je naprosto úžasný, 
až ho spravím, bude nádherný. 
Dostala jsem ho i s fotograY í 
dvojčátek, která v něm jezdila. 
Totiž, v těch letech bylo naroze-
ní dvojčat spíš výjimkou, tím je 
vzácný. Zvláštní význam však pro 
mě má hlavně pro krásné osobní 
setkání s milými lidmi.“

V současné době jsou nejvíc 
žádané okénkové kočárky z let 
1978–83 a modely v kombinaci 
s bužírkou na velkých kolech. 
Vždy však jde o konkrétní kus, 

ne o období. Některé sběratelky 
si například vysoce cení typu, ve 
kterém jezdily samy anebo v něm 
vozily svoje děti, zkrátka  kočá-
rek se vzpomínkou. Paní Jana 
také touží po konkrétním typu, 
bužírkovém s výpletem na boku, 
ve kterém ji vozila maminka. „Ve 
sbírce mám podobný,  jen výplet 
se liší.  Ale hledání mě baví, hned 
tak mě to neopustí a tak se třeba 
dočkám.“

Při návštěvě u paní Jany jsem 
viděla nejenom kočárky, ale 
kompletní sbírku včetně výba-
viček pro miminka, chrastítka, 
naškrobené zavinovačky, polš-
tářky, vyšívané peřinky i panen-
ky a kočárky pro ně. Pohled na 
zaplněné tři místnosti rodin-
ného domu, kde jsou všechny 
tyto sběratelské kousky uloženy, 
nabídl závěrečnou otázku, kam 
až se svou sbírkou paní Jana 
půjde? “Vždycky se nějaké místo 
najde,“ říká se smíchem. A tak jí 
přeji, aby našla ještě hodně místa 
pro další kočárky, aby u ní každý 
mohl najít ten „svůj“ probouze-
jící nejhezčí vzpomínky. 

Milena Moudrá
Městské kulturní středisko

Zeptali jsme se: Bude se bruslit také v Židlochovicích?

už několik let, rajhradští nově 
zřídili kluziště ke spokojenosti 
místních letos.

Odpovídá Ing. Jan Vitula, sta-
rosta města Židlochovice:

„Odpověď je celkem jednodu-
chá. Vytvořit ledovou plochu nás 
letos prostě nenapadlo. Možná 
i proto, že už celou řadu let nebyly 
teploty, které by umožnily takové 

kluziště udělat. Přece jen tvorba 
takové plochy vyžaduje pár drob-
ností, jako je hrazení a voda, kte-
rou musíte na místo nějak dopra-
vit, a alespoň minimální údržba. 
Poučení je jen jedno. Zamyslíme 
se a zkusíme být připraveni příští 
rok.“

Prostřednictvím facebooku 
se obyvatelé města aktuálně 
dotazují, proč Židlochovice 
nemají vlastní kluziště. Napří-
klad v Žabčicích je upravová-
na plocha v areálu sokolovny 

Z vašich námětů: „Za školou 
na Tyršově je pěkný sportovní 
areál. Pro kluziště téměř ideální, 
ostatně kdysi tam bylo a dokon-
ce byly přístupné vytápěné školní 
šatny u tělocvičny. Školník se sta-
ral o led, odhrnoval sníh apod. 
Kluziště bylo také osvětleno.“



Veletrh REGIONTOUR je 
důležitým projektem na podpo-
ru domácího cestovního ruchu a 
účastní se ho klíčové osoby s roz-
hodovacími pravomocemi v ces-
tovním ruchu ČR a jednotlivých 
regionů. Jeho součástí je také 
veletrh GO, který se zaměřuje 
výlučně na výjezdovou turistiku 
v oblíbených zahraničních desti-
nacích. 

Židlochovické Regionální 
turistické centrum, které bylo 
otevřeno před třinácti lety za 
účelem propagace vinařských 
a turistických produktů v nově 
vzniklém regionu Židlochovic-
ko, se Regiontouru pravidelně 
účastní od roku 2004. Dří-
ve to bylo s vlastní expozicí, v 
posledních letech však využívá 
nabídku Jihomoravského kraje, 
konkrétně Expozici Jižní Mora-
vy, která sdružuje všechna info-
centra z Jihomoravského kraje a 
nabízí zde účast zdarma. Hlav-
ním cílem prezentace Jihomo-
ravského kraje je ucelená turis-
tická nabídka v jediné expozici. 
To znamená, že zde soustřeďuje 
jak nabídky tematické – cyk-
loturistiku, vinařství, galerie a 
další, tak i turistiku regionální z 
oblastí Brna a okolí, Moravského 
krasu, Znojemska a Podyjí, Pála-
vy, Lednicko-valtického areálu 

Regionální turistické centrum na veletrhu Regiontour 2017

Lenka Betášová
Městské kulturní středisko

a Slovácka. Turistické produkty 
pak nabízí Centrála cestovního 
ruchu – Jižní Morava.

Letošní veletrh turistických 
možností v regionech Region-
tour 2017 se konal v pavilonu P 
brněnského výstaviště od 19. do 
22. ledna 2017. V den zahájení 
se jej zúčastili ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová, 
primátor města Brna Petr Vokřál 
a nový hejtman Jihomoravského 
kraje Bohumil Šimek.

Zástupce regionu Židlocho-
vicko byl přítomen právě v tento 
den na stánku Okolí Brna, kdy 
veletrh navštěvuje především 
široká odborná veřejnost.  Nej-
větší zájem byl tradičně o roz-
hlednu Akátovou věž Výhon, 

dotazy směřovaly také na zámek 
a historii místního vinařství 
s možností cykloturistických 
výletů po okolí.  Součástí expozi-
ce byl doprovodný program, kdy 
návštěvníkům hrála cimbálová 
muzika a nechyběla ani ochut-
návka piva a vína. 

Nedílnou součástí cestovního 
ruchu je také jídlo a místní pro-
dukty se známkou kvality, které 
letos na veletrhu prezentovali 
v gastronomické sekci RegFood-
Fest festivalu krajových specialit 
a regionální potraviny držitelé 
především nových ocenění za 
rok 2016.  Návštěvníci veletrhů 
tak měli jedinečnou příležitost 
ochutnat a zakoupit tradiční 
regionální potraviny od 24 čes-

Stromy ve městě: Dřezovec trojtrnný – Gleditsia triacantos L.

rubriku připravuje
Ivana Flajšingerová

Opadavý listnatý strom 
pocházející ze Severní Ameriky 
dorůstá do výšky až 40 metrů. 
Poznávacím znamením dřezov-
ce jsou velké větvené až 20 cm 
dlouhé trny, které tvoří na bor-
ce starších exemplářů výrazné 
chomáče. Druhým poznávacím 
znamením jsou plody tohoto 
stromu – lesklé hnědé pokrou-
cené a až 40 cm dlouhé lusky. 
Při návštěvě parku jej můžeme 

ještě v dnešních dnech vidět 
v korunách stromů. 

Květy dřezovce jsou nená-
padné, drobné, zvlášť samčí a 
samičí, uspořádány do krátkých 
hroznovitých květenství. Kvete 
v květnu až červnu. Listy jsou 
střídavé, 1–2krát zpeřené. 

Stromy jsou hojně využívány 
v sadových úpravách, přednost 
však dostávají beztrnné formy. 
V našem parku najdete jak starší 
vzrostlé jedince, tak mladé, nově 
vysazené stromy. 

V naší nové minirubrice bychom Vám rádi představili botanické zajímavosti našeho města, a to nejen stromy a keře. Věříme, že se sta-
nou novou inspirací při vašich častých toulkách po Židlochovicích.

kých producentů, mezi kterými 
vystavovali také účastníci našich 
Žerotínských farmářských trhů. 

Mladí kuchaři, cukráři a číš-
níci předvedli svou odbornost 
ve stejném pavilonu na soutěži 
Gastro Junior Brno – Bidvest 
Cup. Jmenovaná soutěž orga-
nizovaná Asociací kuchařů a 
cukrářů ČR je nejprestižnější 
soutěží pro mladé gastrono-
mické odborníky v ČR. Letos 
se jí účastnilo 45 školních týmů 
z Čech, Moravy a Slovenska a je 
současně i mistrovstvím repub-
liky v této věkové kategorii. 
Asociace je také naším dobrým 
partnerem při oslovování pro-
tagonistů v programu Meruň-
kobraní.

14 Život ve městě MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

Věnceslava Dezortová , Marie Kysliková a Lenka Betášová, na veletrhu cestovního ruchu / foto: Jovan Dezort

foto: CC BY-SA 2.1 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.hp?curid=178468 



rubriku připravuje: Tomáš Dratva

Židlochovice včera a dnes: 

Zemská odborná hospodářská škola – 30. léta 20. století

Dnešní budova gymnázia – listopad 2015 / foto: Tomáš Dratva

15Život ve městěwww.zidlochovice.cz

Milena Moudrá
Městské kultruní středisko

Zemřel Miroslav Klein, sportovec a pořadatel akcí

plesy a Šibřinky, které byly vždy 
vyvrcholením plesové sezony. 
Nenapodobitelnou atmosféru 
vytvářely jeho vlastnoručně zho-
tovené dekorace, které promě-
ňovaly tehdy ještě sál tělocvičny 
k nepoznání. Výzdoba i další 
propagace opatřená vlastní mal-
bou byla nezaměnitelná.

Pan Mirek Klein obnovil tra-

dici židlochovických hodů, které 
se postupně staly hlavní kulturní 
událostí ve městě. 

V letech 1969–1991 byl před-
sedou tělovýchovné organizace 
„Sokol“, která byla začleněna tak 
jako i ostatní sportovní organi-
zace v tehdejším Českosloven-
sku do Československého svazu 
tělesné výchovy.

Pan Miroslav Klein se nema-
lou měrou podílel na obohaco-
vání sportovního a kulturního 
dění v Židlochovicích. Mnozí 
z obyvatel města si pamatují jeho 
velkolepě pojaté reprezentační 

Nové knihy

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
DIAMOND – Tři dámy na 
zhubnutí, MANNEL – Ostrov 
souznění, BRADFORD – Účet 
za lásku

Historické romány
MARSHALL – Pohanský král, 
BEVERLEY – Emily a Temný 
anděl

Romány českých autorů
HANKA – Dopis do ticha, 
HARDENOVÁ – Příliš mnoho 
vítězů, NESVADBOVÁ – Las-
konky

Detektivní romány a thrillery
CONNELLY – Přeběhlík, 
JACKSON – Nikdy neumírej 
sama, HJORTH – Poslední 
zkouška

Pravdivé příběhy
FADELLE – Cena, kterou zapla-
tíš, ZAHRADNÍČEK – Dějiny, 
jak je možná neznáte

Literatura faktu
JANOUŠEK – Byl jsem u toho, 
když Lendl stoupal na tenisový 
trůn, Werich uzavíral svou 
životní pouť, Hušák vsadil 
SAZKU do hry o arénu

Naučná literatura
První republika 1918–1938, 
VYHLÍDAL – Vybrané 
kapitoly z dějin města Žid-
lochovic, MESSNER – Pád 
nebes, BLOOM – Encyklopedie 
mysli, těla a ducha, SEDLÁ-
ČEK – 2036: Jak budeme žít za 
20 let?

KNIHY PRO DĚTI
Pohádkové příběhy
DRÁČKOVÁ – Zanzibar jak 
vyšitý, RAŠKOVOVÁ – Samota 
není zlej

Humorné příběhy
SMOLÍKOVÁ – Vynálezce Alva

Naučná literatura
ŠPAČEK – Dědečku, už chodím 
do školy

rubriku připravuje
Eva Procházková

knihovnice
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Vánoční turnaj v badmintonu dítě a rodič / foto: Jan Zbořil

Tříkrálová scénka v kostele Povýšení sv. Kříže / foto: Ladislav Najman

Výlet turistů – výstup k Šibeničním vrchu / foto: Ing. Petr Válek

Koledníci Tříkrálové sbírky / foto: Petr Ustohal

Hasiči při výlovu uhynulé labutě / foto: Milena Moudrá

Veletrh cestovního Regiontour / foto: Vladimíra Krmelová

Pyžamový ples / foto: Lenka Betášová

Ples města Židlochovice / foto: Lenka Betášová



příloha

1.–28. 2. | VÍTĚZSLAV RUBER – OBRAZY
pořádá: Jednota Orel Židlochovice
místo: Galerie Orlovna Židlochovice

15. 2. – 31. 3. | HISTORIE CUKROVARU OČIMA ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: Malá galerie RTIC

3. 2., 10:00–12:00 | DĚTSKÝ BOWLINGOVÝ TURNAJ
Můžete se přihlásit jako jednotlivci, nebo jako tým 2–5 členů. Tým 
musí mít svůj název. Ceny čekají jak na nejlepší tým, tak na nejlepší 
hráče. Přijďte si zasportovat a protáhnout se.
kategorie: 1.–5. třída (zábrany)

6.–9. třída (bez zábran)
Junioři – SŠ, SOU aj. do 19 let

startovné: 50 Kč na dítě 
přihlášky: do 27. ledna, 605 233 527, info@orelzidlochovice.cz
pořádá:  Jednota Orel Židlochovice
místo:  Orlovna Židlochovice

4. 2., 20:00 | HASIČSKÝ PLES
Hraje kapela Dreams.
pořádá:  SDH Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné: 100,– Kč v předprodeji, 120,– Kč na místě
předprodej: od 5. ledna v Informačním centru Židlochovice

10. 2., 20:00 | 18. SPOLEČENSKÝ PLES GYMNÁZIA
K tanci a poslechu hraje skupina FANTAZIE. Slavnostní zahájení 
plesu – polonéza, kulturní vystoupení studentů, tombola...
pořádá:  Gymnázium Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům

12. 2., 14:00 | DĚTSKÝ KARNEVAL
Kdo pomůže princezně zachránit říši pohádek.
pořádá:  Sdružení Židlochovice
místo: Masarykův kulturní dům

17. 2., 18:00 | PREZENTACE VINAŘSTVÍ HANUŠ
pořádá: Městské kulturní středisko
místo: sklepení pod radnicí
vstupné: 50 Kč
rezervace: do 15. 2.  v Informačním centru Židlochovice

Kulturní a sportovní akce v únoru 2017

Kultura MĚSTO ŽIDLOCHOVICE ZPRAVODAJ

18. 2., 10:00 | DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
Prodej hotových domácích výrobků a teplých pochoutek přímo 
z kotle a pánve. Prodej polévky do přinesených nádob. Teplý svařá-
ček i studené pivo zajištěno.
pořádá:  Pohostinství Milton, 606 720 539
místo:  areál letního kina

22. 2., 18:00 | SETKÁNÍ U ŠÁLKU ČAJE
pořádá:  starosta města
místo:  restaurace Za komínem

27. 2., 13:00 | TURNAJ V MARIÁŠI „Memoriál Petra Goly“
Od 20:00 hodin OLDIES PARTY s DJ Alonzem, vstupné 50 Kč.
pořádá:  Pohostinství Milton, 606 720 539
místo:  Pohostinství Milton
startovné:  100 Kč (zahrnuje guláš)

PŘIPRAVUJEME:
4. 3., 20:00 | ŠIBŘINKY
Téma masek letošního ročníku „První republika“. K tanci a posle-
chu hraje kapela MERLLIN.
pořádá:  T.J. Sokol Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
vstupné:  150,– Kč
předprodej: od 7. února v Informačním centru Židlochovice

11. 3., 9:00–21:00 | TRADIČNÍ VÝSTAVA VÍN
Doplněná o prezentaci vín profesionálních vinařů. Hodnocení vín 
se koná 4. 3. od 9:00 hodin v jídelně ZŠ Tyršova 611.
pořádá:  Český zahrádkářský svaz Židlochovice
místo:  Masarykův kulturní dům
info: Jan Šotnar, tel.: 721 796 090

pozvánky



ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám ke koupi RD s dobrou dojezdností do Brna.
Tel.: 721 387 841
Hledám byt, stačí udržovaný stav.
Tel.: 728 901 841

<

<

přílohaInzercewww.zidlochovice.cz

TERAPIE KYSLÍKEM (Oxygenoterapie)
Onemocnění plic, průdušek (nedostatek kyslíku),

pro kuřáky

Onemocnění srdečního svalu (po infarktu, po bypassu, 

vysoký tlak, angina pectoris, arytmie)

Únava, bolesti hlavy, ztráta koncentrace, poruchy spánku, oslabení paměti

vyčerpání (burn-out syndrom)

Potíže v klimakteriu, bércové vředy, cukrovka

pro lepší prokrvení vnitřních orgánů (játra, slezina, slinivka, ledviny, střeva)

Ordinace Židlochovice, Komenského 458 (naproti Úřadu práce)

Objednávky na tel.: 602 850 375
Cena: 80,– Kč za sezení 1 hod. Darovací poukazy.

www.ordinacevedvore.cz

•

•

•

•

•

•

Mgr. Jan Vedra
si dovoluje oznámit 
otevření samostatné 
advokátní kanceláře 
v Židlochovicích,
na ulici Lidická 643.

Úřední den úterý 9 – 15 hodin,
po telefonické domluvě operativně.

Telefon: 773 93 00 95

M

gr
. Jan Vedra

A D VO K Á
T

Bode Panzer s. r. o. je předním výrobcem trezorů.

Součás�  naší produkce jsou bankomatové, depozitní a 

volně stojící trezory.

Studujte s námi
Nabízíme s! pendia

pro žáky oboru

Strojní mechanik - zámečník

Kód oboru: 23-51-H/01

Mechanik seřizovač – programování CNC strojů 

Kód oboru: 23-45-L/01

Výše s! pendia až 20.000 Kč za školní rok.

Získání s! pendia je podmíněno prospěchem a docházkou.

Získejte s! pendium po celou dobu studia a k tomu navíc záruku 

zaměstnání po ukončení školy. Spolupracujeme se Střední 
školou stavebních řemesel Brno-Bosonohy.

www.soubosonohy.cz

Kontakt na zástupce Bode Panzer s. r. o. pro více informací: 

prace@bodepanzer.cz

www.bodepanzer.eu

PREZENTACE VINAŘSTVÍ HANUŠ
Zveme Vás na první letošní prezentaci vín
do regionální vinotéky informačního centra
v Židlochovicích.
Formou řízené degustace Vás v pátek 17. února 
od 18:00 hodin provede Vinařství Hanuš z Blučiny. 
Kapacita vinotéky je omezena na 30 míst. 
Rezervace na: lenka.betasova@zidlochovice.cz


