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Ve dnech 15.–18. ledna se na brněnském výstavišti
uskutečnil již 18. ročník mezinárodního veletrhu tu-
ristických možností v regionech Regiontour a 19. roč-
ník veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO. Veletrhů
se zúčastnily nejvýznamnější tuzemské cestovní kan-
celáře, všechny regiony a turistické oblasti ČR. V prv-
ních dvou dnech určených odborníkům prošlo bra-
nami výstaviště několik tisíc návštěvníků, ve
zbývajících dvou dnech byly otevřeny pro širokou ve-
řejnost.

Město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov – Auster-
litz se po loňské úspěšné premiéře opět představily
společnou expozicí, kde se návštěvníci mohli seznámit
s připravovanou nabídkou kulturních a společenských

Zápis do první třídy
Vedení základních škol ve Slavkově u Brna

zve k zápisu do prvních tříd slavkovské děti a je-
jich rodiče. Zápis pořádají obě školy společně
v úterý 10. února od 13.30 h do 17 h v budově
Základní školy Tyršova. 

K zápisu se dostaví děti narozené v období
mezi 1. 9. 2002 a 31. 8. 2003 se svými zákonnými
zástupci. Potřebné doklady: občanský průkaz
zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Jiří Půček,
ředitelé škol

Slavkov u Brna na veletrhu Regiontour 2009
akcí na rok 2009. Za tímto účelem jim byly k dis-
pozici tištěné i ústně podávané informace o pa-
mátkách a turistických možnostech našeho města,
o pestrém kulturním dění nejen v něm, ale i na
území slavkovského bojiště, dále o možnostech
ubytování a stravování a o dalších zajímavostech
v okolí. V průběhu veletrhu došlo také k jednání se
zástupci různých cestovních kanceláří, které mají
zájem ukázat svým klientům nová a zajímá místa,
jakým Slavkov u Brna bezesporu je. Náš stánek
navštívilo nejen mnoho návštěvníků, ale také řada
významných osobností a představitelů veřejného,
politického i kulturního života.

bude zajištěno bohaté občerstvení a snad i počasí
nám umožní si dokonale vychutnat atmosféru za-
bijačky. Město Slavkov u Brna společně s vedením
Rostěnic, a.s. si vás tímto dovoluje pozvat na pří-
jemně strávené sobotní dopoledne. vedení města

Již tradičně ve spolupráci s Rostěni-
cemi, a.s. se uskuteční v sobotu

31. ledna od 8 do 11 hodin
na Palackého náměstí (před

radnicí u kašny) 3. vepřové
hody – měst-

ská zabijačka.
N á v š t ě v n í c i
budou moci opět
zdarma ochutnat

zabijačkové pro-
dukty a zakoupit
si uzenářské
a další výrobky
z vlastní pro-
dukce Rostěnic,
a.s. včetně výse-
kového masa za
akční ceny. Po
celou dobu akce

Pozvánka na 3. vepřové hody

Foto: 2x B. Maleček

Zástupci Slavkova na leto‰ním veletrhu Regiontour

Dûvãata ze slavkovského stánku

U stolu A. ·ilhánek, Z. Pavlík, V. Horák a I. Charvát

Na stánku nechybûli ani uniformovaní vojáci

Ivan Kfiivánek v uniformû napoleonského vojáka
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Farní charita děkuje všem občanům,
kteří přispěli do letošní Tříkrálové
sbírky, dále koledníkům a vedoucím
skupinek za obětavé koledování. Letos

vyšlo do ulic našeho města 63 koled-
níků a vykoledovali 96 233 Kč. Podě-
kování patří také všem organizátorům
sbírky, maminkám a babičkám, které

připravily koledníků občerstvení a firmě
pana Oldřicha Svobody za dárkové ba-
líčky pro koledníky.

Farní charita Slavkov
Poděkování

5. městský ples
10. ledna 2009

Spoleãensk˘ ples Z· Komenského

Rybáfisk˘ vûneãek 24. ledna 2009

17. ledna 2009

Foto: H. Kábrtová

Bfii‰ní taneãnice Bfii‰ní taneãnice ocenili náv‰tûvníci obrovsk˘m aplausem

Country skupina JunicoTaneãní obor ZU·Glitter Stars

Glitter Stars

Îákynû taneãního oboru ZU·
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
INFORMAČNÍ CENTRUM

Zprávy z rady a zastupitelstva mûsta
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM po projednání návrhu programu a termínů
schůzí RM a zasedání ZM na I. pololetí roku 2009
tento schvaluje bez připomínek. 

2. RM po projednání zprávy a seznámení se
s texty návrhů plánovacích smluv mezi městem
Slavkov u Brna a jednotlivými skupinami tuto bere
na vědomí a ukládá MěÚ předložit návrh společné
plánovací smlouvy pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Zlatá Hora. RM zároveň ukládá MěÚ
předložit orientační cenovou kalkulaci pro výstavbu
jednotlivých inženýrských sítí pro celou lokalitu zá-
stavby.  

3. RM bere zápis č. 7/2008 z jednání komise pro
životní prostředí na vědomí.

4. RM dává souhlas panu Karlu Rotroeklovi vy-
budovat na pozemku ve vlastnictví města Slavkova
u Brna p.č. 2030 odstavnou plochu pro dvě osobní
vozidla uživatelů a návštěvníků penzionu v objektu
čp. 163 v intencích podmínek schválených 47. RM
dne 18. 4. 2005 bod 4.14. 

5. RM doporučuje ZM dát souhlas k výkupu po-
zemku parc.č. 3063/4 pod komunikací do průmy-
slové zóny Šestisplav v k.ú. Slavkov u Brna od
manželů Pelikánových. Kupní cena ve výši stano-
vené znaleckým posudkem bude uhrazena do 15ti
dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačením
vkladu práva do KN. Znalecký posudek uhradí
manželé Pelikánovi.

6. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-

deje částí pozemků parc. č. 1551/1 a 1150 v k.ú.
Slavkov u Brna a postupuje tento záměr ZM.

7. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k ná-
jemní smlouvě ze dne 24. 1. 2005 na pronájem bytu,
uzavřené s panem Ladislavem Stehlíkem, obsahu-
jícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do
31. 1. 2012. 

8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Mi-
roslavem Rysem na zajištění TDI akce „Revitali-
zace polikliniky ve Slavkově u Brna – I. etapa“
v předloženém znění.

9. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
provedení kompletní rekonstrukce kotelny na Ko-
láčkově nám. 727 s firmou TERMO CZ, s.r.o.

10. RM po diskuzi s členy petičního výboru sídl.
Nádražní vzala na vědomí jejich přednesený podnět
a ukládá MěÚ tento podnět zapracovat do Pravidel
pro prodej bytů na sídlišti Nádražní 1153–1158.
RM dále ukládá MěÚ v termínu 2. 2. 2009 předlo-
žit vynaložené náklady na revitalizaci v přepočtu na
m2 obytné plochy a předložit výši nájemného v jed-
notlivých bytech v přepočtu na m2 a rok.

11. RM ukládá starostovi města odpovědět
p. Májkovi na jeho žádost o prošetření havarijního
stavu bytového domu na Zlaté Hoře.

12. RM vyhovuje předložené žádosti sdružení
Mohyla míru–Austerlitz o zaslání podkladů k pre-
zentaci na webových stránkách.

13. RM schvaluje snížení nájemného o 25 % ná-
jemcům bytového domu Nádražní 1155, Slavkov
u Brna za měsíce leden, únor 2009.

14. RM souhlasí s navrženým postupem směny
nájemních prostor za účelem vytvoření provizor-
ních prostor pro ordinaci po dobu revitalizace poli-
kliniky.

15. RM ukládá odboru IR zajistit součinnost s ře-
šením navazující komunikace v ulici Tyršova od ul.
Čelakovského po ul. Sušilova včetně přístupu do
ZŠ Tyršova.

16. RM souhlasí s uzavřením předložené
smlouvy na zajištění 5. městského plesu.

17. RM souhlasí se zařazením plesu ZŠ Komen-
ského konaného dne 17. 1. 2009 mezi akce se zvý-
hodněným nájmem.

18. RM bere na vědomí poděkování JUNÁKU –
svazu skautů a skautek ČR, středisko Slavkov
u Brna za podporu jejich organizace.

19. RM bere na vědomí poděkování Kanceláře
prezidenta republiky a Velvyslanectví Kanady za
přípravu a průběh návštěvy Její Excelence paní Mi-
chaëlle Jean, guvernérky Kanady, ve Slavkově
u Brna.

45. řádná schůze RM – dne 5. 1. 2009

NABÍZÍ VEŘEJNOSTI
• internetové služby
• faxové služby
• možnost tisku

Otevírací doba informačního centra v únoru a březnu:
pondělí–pátek 9–11.30 a 12–16 hodin
sobota a neděle zavřeno

Kontakt: Informační centrum, Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel./fax: 544 220 988; e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz

XL. mimofiádná schÛze RM –
dne 15. 12. 2008

1. RM po projednání zprávy a seznámení s novým
textem plánovací smlouvy mezi městem Slavkov
u Brna a společností M plus, s.r.o. doporučuje ZM
dát souhlas k jejímu uzavření.  

2. RM bere informaci o spolupráci s Českým kul-
turním centrem ve Vídni na vědomí.

3. RM schvaluje vyřazení majetku příspěvkové
organizace Zámek Slavkov – Austerlitz dle předlo-
ženého soupisu z vyřazovacího protokolu. 

4. RM souhlasí s vedením dalšího přímého jed-
nání ohledně podmínek pronájmu zámecké Černé
kuchyně pouze s firmou CORIDA CZ, s.r.o. s cílem
uzavřít smlouvu o pronájmu.

5. RM bere na vědomí informaci o provozu zámku
po dobu rekonstrukce nádvoří.

6. RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na
zpracovatele územního plánu města Slavkova u Brna
za uvedených podmínek, současně schvaluje rozsah
kvalifikace, okruh zájemců k oslovení podání na-
bídky, složení komise pro otevírání obálek a že hod-
notící kriterium bude pouze cena.

7. RM odkládá zprávu „Žádost o pronájem po-
zemku parc. č. 2847/6 za účelem výstavby parkova-
cích stání“.

8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 10. 12. 2007 mezi městem a společ-
ností VERA, spol. s r.o.

9. RM souhlasí s pořádáním 5. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 10. 1. 2009, sou-
hlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci, schva-
luje cenu vstupného pro jednu osobu včetně mí-
stenky ve výši 125 Kč a schvaluje cenu jednoho
lístku do tomboly ve výši 10 Kč. RM dále souhlasí
s uzavřením smluv na poskytnutí darů na 5. městský
ples a schvaluje věnování 50 % výtěžku z tomboly
Centru denních služeb – Pohoda, které poskytuje
služby osobám se zdravotním postižením ve věku od
7 do 26 let.

10. RM pověřuje členy komise pro sport a volný
čas kontrolou správnosti, účelnosti a hospodárnosti
použití a vyúčtování příspěvků na práci s mládeží
poskytnutých z rozpočtu města.

11. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
JMK na Napoleonské dny 2009 a Vzpomínkové akce
k 204. výročí Bitvy tří císařů.

12. RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ Zví-
dálek ve dnech 22., 23. 12. 2008 a 29. 12. 2008–2. 1.
2009 včetně.

13. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
JMK na zásahový dopravní automobil pro JSDH. 

XXXIX. mimofiádná schÛze RM –
dne 5. 12. 2008

1. RM po projednání zprávy bere její obsah na vě-
domí a doporučuje ZM ke schválení způsob financo-
vání spoluúčasti k poskytnuté dotaci ve výši
637 500 Kč z vlastních zdrojů, odměnu za zpracování
projektu agentuře EUROVISION, a. s., ve výši
300 000 Kč včetně DPH také z vlastních zdrojů
a předfinancování uznatelných nákladů do doby přijetí
dotace z volných finančních prostředků získaných
z prodeje pozemků v lokalitě Zelnice.

2. RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu
Města Slavkova u Brna pro rok 2009 s celkovou výší
příjmů a výdajů 228 743 200 Kč a schválit plán pod-
nikatelské činnosti města s celkovou výší obratu
21 544 000 Kč

3. RM doporučuje ZM schválit předložený dodatek
č. 2 ke smlouvě o výstavbě bytových jednotek ze dne
7. 4. 2008, mezi městem a REISTAV s.r.o., kterým se
prodlouží doba výstavby bytových jednotek 1155/10
a 1155/11 do 15. 2. 2009.

4. RM předkládá ZM žádost o změnu kupní
smlouvy ze dne 7. 4. 2008 – KALÁB – stavební firma,
spol. s r.o.

v prodeji 
• stolní kalendář Slavkov 2009
• Informace Slavkovsko 2009

Prodej známek na popelnice
Technické služby Města Slavkova u Brna ozna-

mují občanům, že známky na popelnice na I. po-
loletí 2009 se budou prodávat v termínu:
od 5. 1. 2009 do 15. 2. 2009:
pondělí a středa   8.00–11.30  12–16.30 hod. 
od 16. 2. 2009
pondělí a středa   8.00–11.30  12.30–15.00 hod. 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Pozn.: Omlouváme se čtenářům za pozdní zve-
řejnění, chyba se stala v redakci zpravodaje.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího
čísla je pondělí 16. února do 12 hodin. Přednostně
budou zařazeny články o rozsahu do půl strany for-
mátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky
zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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Telefonní kontakty:
služebna MP 544 121 156
mobil služba 725 746 436

1. ZM pozastavuje záměr prodeje bytů v domech
č.p. 1155 a 1156 na sídlišti Nádražní, schválený
usnesením k bodu 4.5.2. z VIII. řádného zasedání
ZM dne 15. 9. 2008. ZM zároveň ukládá RM ak-
tualizovat finanční analýzu kupní ceny bytů podle
odst. 1 v termínu nejbližšího řádného zasedání ZM.

2. ZM bere zprávu o průběžném plnění programu
rozvoje města ke konci měsíce listopadu 2008 na
vědomí.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za
3/4 roku 2008.

4. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodář-
ské činnosti za 3/4 roku 2008.

5. ZM schvaluje hospodaření TSMS a Zámku
Slavkov – Austerlitz za 3/4 roku 2008.

6. ZM schvaluje hospodaření školských příspěv-
kových organizací Města Slavkova u Brna za 3/4
2008.

7. ZM schvaluje návrh rozpočtu Města Slavkova
u Brna pro rok 2009 s celkovou výší příjmů a vý-
dajů 228 743 200 Kč.  ZM dále schvaluje plán pod-
nikatelské činnosti města s celkovou výší obratu
21 544 000 Kč, pozastavuje čerpání ve výdajové
části rozpočtu města Slavkova u Brna pro rok 2009
v termínu do 31. 3. 2009 následujících položek:
neinvestiční příspěvky školským příspěvkovým or-
ganizacím – MŠ Zvídálek, ZŠ Komenského, ZŠ
Tyršova, ZUŠ Fr. France a DDM ve výši 5 % cel-
kové výše jednotlivých příspěvků; neinvestiční
příspěvky TSMS a ZS-A ve výši 5 % celkové výše
jednotlivých příspěvků; rozpočet městského úřadu
Slavkov u Brna ve výši 3 % celkové částky. ZM
současně ukládá RM sledovat provozní náklady
kompostárny a na základě poskytnutých pravidel
dotace tyto náklady optimalizovat a ukládá TSMS
rozčlenit položku „provoz kompostárny“ na jedno-
tlivé položky. ZM dále pozastavuje čerpání ve vý-
dajové částí rozpočtu do 31. 3. 2009 následující
položky číslo: 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 83, 84,
85, 89.

8. ZM ukládá RM jednat s firmou Kaláb o změně
smlouvy ze dne 7. 4. 2008 v bodech, které se týkají
žádosti firmy Kaláb předložené do ZM dne 15. 12.
2008 s tím, že výsledek jednání bude předložen nej-
později do 16. 2. 2009 na zasedání ZM. ZM sou-
časně pozastavuje sankce od 4. 12. 2008 vyplývající
ze smlouvy ze dne 7. 4. 2008 dle odst. 7.3. do doby
projednání změny této smlouvy v ZM.

9. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrol-
ního výboru v roce 2008 a o kontrole provedené
v TSMS dne 29. 9. 2008. ZM dále ukládá RM roz-
pracovat navrhovaná opatření z usnesení v zápisu
KV č. 6 ze dne 1. 12. 2008 a výsledky předložit na
řádném jednání ZM.

10. ZM schvaluje: RO č. 35 – Odpisy majetku –
Zámek Slavkov – Austerlitz; RO č. 36 – Kompo-
stárna; RO č. 37 – Odpadové hospodářství; RO č. 38
– Příspěvek na péči; RO č. 39 – Hmotná nouze; RO
č. 40 – Propagace města.

11. ZM schvaluje způsob financování spoluúčasti
k poskytnuté dotaci ve výši 637 500 Kč z vlastních
zdrojů, odměnu za zpracování projektu agentuře
EUROVISION, a.s. ve výši 300 000 Kč včetně DPH
také z vlastních zdrojů a předfinancování uznatel-
ných nákladů po dobu prvních dvou etap projektu do
doby přijetí dotace z volných finančních prostředků
získaných z prodeje pozemků v lokalitě Zelnice.

12. ZM bere na vědomí zprávu „Koncepce škol-
ství města Slavkova u Brna“ a souhlasí s jejím pro-
jednáváním v ročních intervalech.

13. ZM bere na vědomí zprávu o výběru lokality
pro novou MŠ – v návaznosti na koncepci školství.

14. ZM schvaluje odpis pohledávek z titulu ne-
vymoženého výživného ve výši 976 656 Kč.  

15. ZM schvaluje revokaci usnesení X. ZM kona-

ného dne 21. 3. 2005 (uvedeno pod bodem 4.4.) ve
věci rozdělení příspěvkové organizace Historické mu-
zeum ve Slavkově u Brna na dva samostatné právní
subjekty v tom smyslu, že se toto rozhodnutí ruší.

16. ZM upravuje sazby poplatku za svoz komu-
nálních odpadů takto: Typ „A“ – týdenní svoz – ná-
doba 110 l – 1700 Kč/rok, Typ „C“ – čtrnáctidenní
svoz – nádoba 110 l – 1300 Kč/rok, Typ „M“ – mě-
síční svoz – nádoba 110 l – 1080 Kč/rok, Týdenní
svoz nádoba 1100 l (kontejner) – 16 500 Kč/rok,
Jednorázový svoz – nádoba 110 l – 90 Kč. ZM zá-
roveň vydává změnu obecně závazné vyhlášky
č. 2/2007, kterou se stanovuje poplatek za komu-
nální odpad ve znění vyhlášky č. 8/2007.

17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemků parc. č. 2929/9 zahrada a 2929/1 za-
hrada, vše v k. ú. Slavkov u Brna.

18. ZM dává souhlas ke koupi pozemků parc.
č. 3554/14, parc. č. 3623/44, parc. č. 3637/11, parc.
č. 3637/22 a parc. č. 3638/35 z vlastnictví Ing. Jiřího
Matyáše do vlastnictví města Slavkov u Brna. Kupní
cena ve výši 20 Kč/m2 bude uhrazena do 15 dnů od
doručení kupní smlouvy s vyznačením vkladu práva
do KN.

19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku parc. č. 3073/50 v k. ú. Slavkov
u Brna – Autotransport Matuštík s.r.o.

20. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemku parc. č. 284 zahrada v k.ú. Slavkov
u Brna za účelem výstavby garáží a současně ukládá
funkcionářům zajistit, aby do zadání územního
plánu byl zahrnut požadavek ploch určených k vý-
stavbě garáží, popřípadě parkovacího domu.

21. ZM souhlasí s prodejem částí pozemků parc.
č. 2733/11; 2743/49 a 2747/6 v lokalitě U Splavu pod
biketrialovým parkem a motokrosovou dráhou spo-
lečnosti Liko-S, a.s. Kupní cena ve výši 300 Kč/m2

a náklady spojené s prodejem uhradí kupující před
podpisem kupní smlouvy.

22. ZM dává souhlas ke směně pozemku parc.
č. 3189/25 z vlastnictví města za části pozemků
z parc. č. 3189/1 díl „d“, z parc. č. 3189/23 díl „c“
a z parc. č. 3189/24 díl „e“ z vlastnictví manželů
RNDr. Pavla a MUDr. Zdeňky Szufnarowských. Na
dorovnání rozdílu směňovaných výměr uhradí město
manželům Szufnarowským částku 7800 Kč.

23. ZM souhlasí s nabytím: části pozemku
parc. č. 3189/5 od Jiřího Šemory; části pozemku
parc. č. 3189/6 od Romana Bašty; části pozemku
parc. č. 3189/7 od Romana Bašty; části pozemku
parc. č. 3189/8 od Mojmíra Holáska; části pozemku
parc. č. 3189/9 od Jaroslavy Andratschkeové; části
pozemku parc. č. 3189/10 od Josefa Andratschkeho;
části pozemku parc. č. 3189/11 od Jitky Klaškové;
části pozemku pac. č. 3189/12 od Olgy Vymaza-
lové; části pozemku parc. č. 3189/13 od Ing. Štefana
Kaluži; části pozemku parc. č. 3189/14 od p. Miro-
slava Šebely. ZM současně dává souhlas ke koupi
částí pozemků parc. č. 3189/2, 3189/3 a 3189/4 od
manželů Ing. Ivo a Ivany Skřivánkových.

24. ZM schvaluje předložený dodatek č. 2 ke
smlouvě o výstavbě bytových jednotek ze dne
7. 4. 2008, mezi městem a REISTAV s.r.o., kterým
se prodlouží doba výstavby bytových jednotek
1155/10 a 1155/11 do 15. 2. 2009.

25. ZM doporučuje vyvěsit vlajku EU ode dne
1. 1. 2009 do 30. 6. 2009.

26. ZM po projednání zprávy a seznámení s upra-
veným textem plánovací smlouvy na zajištění tech-
nické s dopravní infrastruktury v lokalitě Zelnice
pro výstavbu tří bytových domů mezi městem Slav-
kov u Brna a společností M plus, s.r.o. dává souhlas
k jejímu uzavření.  

27. ZM bere odpověď na interpelaci Ing. Jiřího
Tesáka ze 7. MZM dne 5. 11. 2008 na vědomí.

IX. řádné zasedání ZM – dne 15. 12. 2008 OZNÁMENÍ 
MùSTO SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje

v˘bûrové fiízení na místo

Referent(-ka) tepelného hospodářství
na odboru BTH

jedná se o pracovní pomûr na dobu urãitou 

Druh práce: Referent(-ka) tepelného hospodáfiství na odboru by-
tového a tepelného hospodáfiství
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, 684 01           

PoÏadované pfiedpoklady:
- pfiedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.
- vzdûlání min. S· s maturitou, nejlépe ekonomického, pfiíp. tech-

nického smûru
- znalost problematiky tepelného hospodáfiství
- dobrá znalost práce s PC
- odpovûdn˘ pfiístup a dobr˘ vztah k práci
- pfiíjemné vystupování, umûní klidného jednání

Vítané pfiedpoklady:
- znalost zákona o obcích
- praxe v problematice tepelného hospodáfiství

Pfiihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pfiíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu,

jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûfiená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í tfií mûsícÛ 

Termín pfiípadného nástupu: moÏn˘ ihned
Platové zafiazení: tfiída 8

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 16. 2. 2009
do 17. hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu:

Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvofiák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Strážníci informují
Zajisté si řidiči všimli, že od měsíce října loň-

ského roku je na příjezdových cestách do Slav-
kova u Brna umístěna nová dopravní značka. Jde
o zónu zákazu stání vozidel, jejichž hmotnost pře-
sahuje 10 tun, v době od 22 do 6 hod. Toto do-
pravní značení bylo na komunikaci umístěno
z důvodu častého nevhodného parkování kami-
onů na území našeho města.

Na dodržování tohoto značení dohlížejí při
nočních směnách strážníci MP a policisté
z OOPČR ve Slavkově u Brna.

Za  nerespektování uvedené značky může být
řidiči udělena pokuta až do výše 2000 Kč.

Velitel MP: Pavel Ehrenbereger 

Foto: R. Lánský
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1. RM po projednání předložené zprávy ukládá
funkcionářům města a MěÚ pokračovat v jednání
s firmou KALÁB – stavební firma, spol. s r.o..

2. RM bere zprávu o činnosti bytové komise na
vědomí.

3. RM předkládá smlouvu o poskytnutí dotace na
akci: „Přijďte poznat víc Slavkov – Austerlitz“
MěÚ k vyjádření.

4. RM bere na vědomí předběžné výsledky hos-
podaření k 31. 12. 2008 příspěvkové organizace
Zámek Slavkov – Austerlitz.

5. RM schvaluje ceník služeb, komerčních a ne-
komerčních pronájmů včetně souvisejících pravidel
a otevírací dobu, poskytovaných příspěvkovou or-
ganizací ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ na
rok 2009 v předloženém znění. RM současně sta-
novuje pravomoc řediteli ZÁMKU SLAVKOV –
AUSTERLITZ k realizaci úprav ceníku pro stan-
dardní prohlídkové aktivity a výstavy a ke sjedná-
vání individuálních smluvních cen pro krátkodobé
pronájmy a kulturní akce.

6. RM ukládá MěÚ uplatnit předložený požada-
vek o mimořádný účelový příspěvek na havárii
dvoukřídlých dveří z parku do salla terreny při
úpravě rozpočtu města pro rok 2009. 

7. RM ukládá MěÚ uplatnit předložený požada-
vek o mimořádný účelový příspěvek na zateplení
stropů kanceláří ve 3. NP Zámek Slavkov – Aus-
terlitz při úpravě rozpočtu města pro rok 2009.

8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Ústavem
archeologické památkové péče Brno, veřejná vý-
zkumná instituce na provedení záchranného arche-
ologického výzkumu na akci: „Přístupová komuni-
kace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz“.
RM dále souhlasí se zajištěním finančního krytí dle
smluvních podmínek z neuznatelných nákladů,
které byly schváleny ZM pro danou akci. 

9. RM souhlasí s návrhem harmonogramu hod-
nocení veřejné zakázky na dodavatele služeb k pro-
jektu „Přijďte poznat víc – Slavkov – Austerlitz“
navržené Regionální poradenskou agenturou,
s.r.o. a schvaluje složení komisí.

10. RM souhlasí s uzavřením předloženého do-
datku č. 1 ke smlouvě o dílo 52008 na akci: „Revi-
talizace polikliniky – I. etapa“ se zapracováním
doby dokončení díla v interiérech do 30. 9. 2009
a v exteriérech do 30. 11. 2009. RM současně sou-
hlasí s čerpáním prostředků z VHČ na zajištění stě-
hování v rámci stavebních úprav v intencích před-
ložené zprávy.

11. RM schvaluje uzavření předložené dohody
o určení doby užívání komunikace mezi městem
a společností M plus, s.r.o.

12. RM zřizuje komisi pro rozvoj města a stano-
vuje její náplň: Konzultace při tvorbě plánu rozvoje

města, projednání výstavby důležitých a význam-
ných stavebních záměrů, projednání výstavby nové
technické a dopravní infrastruktury, projednání vý-
stavby nových obytných a průmyslových zón, pro-
jednání úkolů uložených RM a ZM.

13. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na
„Zpracování nového územního plánu města Slav-
kov u Brna“ je nabídka Ing. arch. Vojtěcha Mencla
s cenou 1 708 600 Kč (pro případ návrhu a kon-
ceptu) a s cenou 1 287 000 Kč (pro případ pouze ná-
vrhu) a souhlasí s uzavřením smlouvy s tímto zpra-
covatelem.

14. RM doporučuje ZM dát souhlas k nabytí po-
zemku parc. č. 3015/13 v k.ú. Slavkov u Brna od
paní Věry Opplové.

15. RM odkládá záměr prodeje pozemku parc.
č. 2733/4 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
a ukládá MěÚ zprávu doplnit.

16. RM schvaluje uzavření předložené nájemní
smlouvy mezi městem, Zámkem Slavkov – Auster-
litz a CORIDA CZ, s.r.o.

17. RM schvaluje návrh rozpočtu městské poli-
cie pro rok 2009 a ukládá FO zařadit do rozpočtu
roku 2009 navýšení částky rozpočtu městské poli-
cie o pojištění a servis parkovacích automatů v hod-
notě 11 000 Kč.

18. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 3/2007,
která byla uzavřena s Diecézní Charitou Brno se
sídlem Brno, s rozšířením účelu využití pronaja-
tých prostor v DPS o registrované služby: Centrum
denních služeb Slavkov u Brna, Charitní pečova-
telská služba Bučovice – Slavkov u Brna, Charitní
poradna Bučovice – Slavkov u Brna, Charitní ošet-
řovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna.

19. RM města ukládá odboru IR jednat s žadate-
lem o podmínkách technické změny komínových
těles na bytových domech v sídlišti Nádražní
č. p. 1153 a Nádražní č. p. 1154 a závěry z jednání
předložit na nejbližší jednání RM.

20. RM doporučuje ZM vyhlásit výběrová řízení
na poskytnutí půjček z „Fondu obnovy“ nemovi-
tostí na území města Slavkova u Brna podle úplného
znění Pravidel, schválených na XI. řádném zase-
dání zastupitelstva města dne 20. 6. 2005 vyvěše-
ním na úřední desce, a to 1. kolo dnem 23. 2. 2009
a 2. kolo dnem 20. 4. 2009. 

21. RM města ukládá MěÚ předložit vyjádření
k předložené žádosti o dodatek ke smlouvě o vý-
půjčce SK Slavkov u Brna.

22. RM schvaluje rozpočet MěÚ na rok 2009
v předloženém znění a ukládá tajemníkovi MěÚ
předložit RM upravený rozpočet MěÚ v návaznosti
na přijaté dotace na výkon státní správy.

23. RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na
rok 2009 a výši ročního příspěvku ze sociálního
fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a pro měst-
skou policii.

24. RM bere na vědomí přehled o stížnostech
podaných na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2008.

25. RM nevyhovuje žádosti MK Austerlitz o pro-
minutí poplatku z prodeje vstupenek a tomboly.

26. RM souhlasí se zařazením plesu Nadačního
fondu STUDENT při ISŠ, 2. motobálu, plesu ZŠ
Tyršova, Country bálu skupiny Poutníci a plesu
Slavkovského děkanství mezi akce se zvýhodně-
ným nájmem.

27. RM souhlasí s pořádáním 3. městské zabi-
jačky ve spolupráci se ZD Rostěnice a. s.

28. RM ukládá MěÚ připravit návrh právního
předpisu obce o zákazu kouření a užívání alkoho-
lických nápojů v okolí škol a školských zařízení.

29. RM souhlasí se zakoupením 20 ks knihy Old-
řicha Klobase „Jak se chodí v laně“ v ceně 200 Kč/ks
za účelem jejich předání k ocenění v literárních sou-
těžích.

46. řádná schůze RM – dne 19. 1. 2009OZNÁMENÍ 
MùSTO SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje

v˘bûrové fiízení na místo

Referent(-ka) rozvoje regionu a kultury 
jedná se o pracovní pomûr na dobu urãitou (zástup po dobu pra-
covní neschopnosti a za rodiãovskou a matefiskou dovolenou)

Druh práce: Referent(-ka) rozvoje regionu a kultury 
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65,
684 01           

PoÏadované pfiedpoklady:
- pfiedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- minimálnû stfiedo‰kolské vzdûlání ukonãené maturitou
- velmi dobrá znalost práce s PC
- fiidiãské oprávnûní skupiny B
- v˘borné organizaãní schopnosti, komunikativnost
- odpovûdn˘ pfiístup a dobr˘ vztah k práci
- znalost alespoÀ jednoho svûtového jazyka (AJ, NJ) na velmi dobré úrovni

Vítané pfiedpoklady:
- orientace v problematice projektového fiízení, v dotaãních programech
- znalost dal‰ího svûtového jazyka

Pfiihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pfiíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li

o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
- telefonick˘ a e-mailov˘ kontakt

K pfiihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûfiená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í tfií mûsícÛ 

Termín pfiípadného nástupu: nejlépe 1. 4. 2009
Platové zafiazení: tfiída 9

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do pátku 13. 2. 2009 do 13. hodiny
na podatelnu MûÚ nebo na adresu

Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvofiák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Veletrh ukázal na obrovskou konkurenci
v oblasti nabídky služeb v jednotlivých regio-
nech v rámci cestovního ruchu, která nabývá na
významu právě v současné době nastupující re-
cese. Z tohoto pohledu je naprosto nepochopi-
telný nezájem slavkovských podnikatelů v této
oblasti (stravovací a ubytovací služby), kterým
byla možnost propagace na společném stánku
města a ZS-A opakovaně nabídnuta a zůstala
téměř zcela nevyužita. Nabídku zámku zapojit
se do prezentace na stánku Slavkova totiž vyu-
žilo v letošním roce pouze několik slavkov-
ských firem. Je opravdu smutné, že tuto příle-

žitost nevyužily všechny oslovené subjekty.
Lze se jen domnívat, že spoléhají na fenomén
pojmu „Slavkov“ a že se domnívají, že propa-
gace v této oblasti není nutná. Účast na letoš-
ním veletrhu a konkurence by je však vyvedly
z hlubokého omylu…

Veletrh byl slavnostně zahájen hejtmanem Ji-
homoravského kraje panem Michalem Haškem
a prvním místopředsedou vlády a ministrem pro
místní rozvoj panem Jiřím Čunkem, zahájení se
zúčastnili další představitelé Jihomoravského
kraje, hejtmani několika krajů, starostové měst,
obcí a také vedení města Slavkova.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Mûsto Slavkov u Brna a Zámek Slavkov – Austerlitz
na veletrhu Regiontour 2009
(Dokončení ze str. 1)

Setkání s obyvateli DPS
Ve středu dne 21. ledna proběhlo v Domě s pe-

čovatelskou službou setkání zástupců města s jeho
obyvateli. Na úvod seznámil starosta města
Ing. Ivan Charvát občany se záměry města v roce
2009 ve všech oblastech, zejména pak v oblasti in-
vestiční a kulturní. V následné diskuzi pak spo-
lečně s Ing. Pavlem Dvořákem, tajemníkem MěÚ
a Bc. Jitkou Linhartovou, vedoucí odboru byto-
vého a tepelného hospodářství, čelili řadě dotazů
a připomínek, které se týkaly zejména bydlení na
DPS. Starosta vysvětlil postup města při obnově
bytového fondu, zdůvodnil aspekty koncepce byd-
lení, vazby na financování a na závěr přislíbil čty-
řem desítkám přítomných nájemníků neprodlenou
kontrolu stavu Domu s pečovatelskou službou in-
vestičním technikem s tím, že opakované setkání
se uskuteční ještě během prvního čtvrtletí tohoto
roku. (pad)
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Dům dětí a mládeže

Dne 31. 12. 2008 se dožila významného jubi-
lea význačná osobnost našeho města paní Lubo-
míra Kropáčková, dlouholetá městská kroni-
kářka. K tomuto jubileu jí přišli osobně popřát
představitelé města v čele se starostou města

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘, Mgr. Jifií BlaÏek,
MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan
Hudec, Ing. Ladislav Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna
oznamuje rodičům, že ve dnech 9.–13. 2. pro-
běhne v Mateřské škole na Koláčkově náměstí
orientační zápis dětí do mateřské školy na
školní rok 2009/2010.

Rada Města Slavkova u Brna schválila na své
29. schůzi dne 15. 4. 2008 upřesněná kritéria,
podle kterých bude ředitelka mateřské školy i na-
dále postupovat při rozhodování o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy
počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí
o přijetí do Mateřské školy Zvídálek ve Slavkově
u Brna na školní rok 2009/2010 překročí stano-
venou kapacitu maximálního počtu dětí pro ma-
teřskou školu.

Do mateřské školy jsou děti přijímány na
základě těchto kritérií: 

• státní občanství ČR nebo států EU
• děti k docházce v posledním roce před zahá-

jením povinné školní docházky (včetně dětí s od-
kladem školní docházky), dle potvrzení pediatra
jsou zdravé a řádně očkované s bydlištěm ve
Slavkově u Brna

• děti zpravidla ve věku od 3 let (od nejstarších
přihlášených), jejichž rodiče jsou zaměstnaní
a dle potvrzení pediatra jsou zdravé a řádně oč-
kované s bydlištěm ve Slavkově u Brna

• děti k pravidelné celodenní docházce, které
jsou dle potvrzení pediatra zdravé a řádně očko-
vané, s bydlištěm ve Slavkově u Brna, dovršily

věku 4 let a zákonný zástupce je veden na úřadu
práce

• děti (od nejstarších přihlášených) k pravi-
delné celodenní docházce, které jsou dle potvr-
zení pediatra zdravé a řádně očkované s bydliš-
těm ve Slavkově u Brna (např. matka je na další
MD)

• děti starší tří let k pravidelné celodenní do-
cházce, jejichž rodiče jsou zaměstnaní ve Slav-
kově a dle potvrzení pediatra jsou zdravé a řádně
očkované bez bydliště ve Slavkově u Brna

• děti k pravidelné docházce na 4 hodiny
denně, které jsou dle pediatra zdravé, řádně oč-
kované s bydlištěm ve Slavkově u Brna (matky
pobírají rodičovský příplatek a ještě jsou za-
městnané)

• děti k pravidelné docházce na 4 hodiny
denně, které jsou dle pediatra zdravé, řádně oč-
kované s bydlištěm ve Slavkově u Brna (matky
pobírají rodičovský příplatek)

Do logopedické třídy jsou přednostně přijí-
mány:

• děti na základě doporučení speciálního po-
radenského zařízení v posledním roce před za-
hájením povinné školní docházky (včetně dětí
s odkladem školní docházky), dle potvrzení pe-
diatra zdravé a řádně očkované s bydlištěm ve
Slavkově u Brna

• děti na základě doporučení speciálního po-
radenského zařízení, dle potvrzení pediatra
zdravé a řádně očkované s bydlištěm ve Slav-
kově u Brna

• děti na základě doporučení speciálního po-
radenského zařízení, dle potvrzení pediatra
zdravé a řádně očkované.

Mgr. Eva Jurásková, ředitelka školy

Narozeniny paní Lubomíry Kropáčkové
Ing. Ivanem Charvátem. V průběhu návštěvy na-
slouchali poutavému vyprávění a vzpomínkám
paní Kropáčkové, která je stále ve skvělé duševní
kondici a disponuje nejen výborným vypravěč-
ským uměním, ale i úžasnou pamětí. (pad)

Zápis dětí do mateřské školy

Poděkování
Vedení DDM Slavkov děkuje firmě LIKO-S

a.s. za poskytnutí vánočního finančního daru,
který bude využit hlavně na vybavení herny pro
děti v DDM a nákup sportovních potřeb do zá-
jmových kroužků.

Pozvánka na karneval
Dům dětí a mládeže ve Slav-

kově u Brna pořádá ve velkém sále
restaurace Bonaparte v neděli 8.
března od 14 hodin dětský karne-
val.

Vstupné: maska 30 Kč, bez masky 40 Kč.
Hudba, tombola, občerstvení, tanec. Těšíme se na
vaše nápadité masky! io

Jarní prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá

od 23. do 27. února vždy od 8 do 14.30 hodin
JARNÍ PRÁZDNINY S DDM (pouze pro děti
1.–4. třída ZŠ). Možnost přihlásit děti i na jed-
notlivé dny! Cena 100 Kč na jeden den (v ceně
svačinka, oběd, provozní náklady). S sebou si vez-
měte přezůvky, sport. obuv, pití. Pro děti je při-
praven program plný her, soutěží, výtvarných čin-
ností i vycházek.

Počet míst je omezen! Děti je nutné přihlásit
předem a vyplnit přihlášku nejpozději do
18. února v DDM Slavkov, Komenského n. 495,
tel: 544 221 708! Přijďte, těšíme se na vás! io

Chcete i vy udûlat dûtem radost?
Pokud máte zájem a chcete udělat radost dětem

v novém roce 2009, můžete věnovat drobný spon-
zorský dar do tomboly velkého maškarního plesu
pro děti, který se uskuteční v neděli 8. března od 14
hodin ve Společenském sále Bonaparte. Bližší in-
formace přímo v DDM nebo na tel. 544 221 708.

Děkuje kolektiv pedagogů DDM

Pozvánka na cvičení
Chcete být v kondici a shodit přebytečná kila

po Vánocích? DDM Slavkov zve dívky, ženy
i muže na následující pohybové aktivity (cena
vždy 30 Kč za 1 hod.).

Aerobik s Mgr. I. Majárkovou, v pondělí a ve
čtvrtek 19–20 hod. v tělocvičně ZŠ Tyršova

Kondiční cvičení s Mgr. H. Charvátovou, kaž-
dou středu v DDM I. skupina 18.30–19.15 h

II. skupina 19.15–20.00 h
Zdravotní preventivní cvičení s Mgr. T. Flo-

riánovou, každou středu v DDM 17.15–18.15 h.
Neváhejte a přijďte si vyzkoušet, které cvičení

vám bude nejlépe vyhovovat! i.o.

Představitelé města Ing. Pavel Dvořák, Ing. Ivan Charvát a Ing. Jiří Doležel s paní Lubomírou Kropáčkovou.
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Velkou tradicí a zvykem v době adventu je
nadělování malých dárečků rodičům dětí z mateř-
ské školy formou vánočních besídek a rukoděl-
ných dílniček. Ty pořádají děti ve svých třídách. 

Třída Štěňátek, která byla v letošním školním
roce nově zřízena na ZŠ Komenského náměstí
jako rozšířené odloučené pracoviště MŠ Zvídá-
lek, se rozhodla pro netradiční vystoupení. Pro-
tože mají možnost každý den využívat tělocvičnu
na staré budově základní školy, uspořádaly zde
paní učitelky sportovní hodinku nejen pro děti,
ale i jejich rodiče.

Celé cvičení se skládalo ze čtyř částí. První byla
zaměřena na rozehřátí celého organismu formou
hudebně pohybových činností. Ve druhé části bylo
procvičováno dýchání, správné držení těla a pro-

Upozorňujeme poplatníky daně z nemovitostí
na zvýšení průměrné „úřední“ ceny pozemků
pro rok 2009, z níž se vypočítává daň z pozemků.
Zatímco v letech 2003 až 2008 byla v katastr.
území města Slavkov u Brna tato cena 9,12 Kč/m2,
pro rok 2009 činí 10,73 Kč/m2.

Obdobně i v ostatních katastrálních územích

v působnosti našeho finančního úřadu se tato cena
pozemků zvyšuje orientačně o 17 až 19 % (po-
drobné údaje uvádíme v přiložené tabulce). Stejně
tak se mění tyto ceny na většině území ČR. Nové
ceny pozemků pro ostatní obce ČR jsou uvedeny
ve Vyhlášce MFČR č. 412/2008 Sb. 

Pokud nemá poplatník oproti stavu k 1. 1. 2008

Důležité upozornění na placení daně z nemovitostí na rok 2009

Koeficient dle Koeficient dle
Kód velikosti obce velikosti obce Cena pozemkÛ Cena pozemkÛ

Název obce katastrál. Název (§ 6,odst.4 a) (§ 6,odst.4 a) pro roky 2003 pro rok 2009
území katastrál. území pro r. 1993  pro r. 2008 aÏ 2008 [Kã/m2] [Kã/m2]

aÏ 2007 a 2009
Bo‰ovice 608 599 Bo‰ovice 1,4 1,4 7,90 9,29
Her‰pice 704 741 Her‰pice 1,0 1,0 8,72 10,20
Hodûjice 640 239 Hodûjice 1,0 1,0 9,78 11,53
Holubice 777 871 Holubice 1,0 1,0 8,93 10,47
Hostûrádky-Re‰ov 645 702 Hostûrádky 1,0 1,0 8,27 9,71
Hru‰ky 648 728 Hru‰ky u Brna 1,0 1,0 10,02 11,74
Kobefiice u Brna 667 331 Kobefiice u Brna 0,6 1,0 7,33 8,62
Kfienovice 675 881 Kfienovice u Sl. 1,4 1,4 10,00 11,74
Lovãiãky 687 651 Lovãiãky 0,6 1,0 7,28 8,60
Mile‰ovce 694 657 Mile‰ovice 1,0 1,0 8,22 9,66
Nûmãany 702 901 Nûmãany 1,0 1,0 5,51 6,58
NíÏkovice 704 768 NíÏkovice 1,0 1,0 9,31 10,96
Otnice 716 570 Otnice 1,4 1,4 8,85 10,37
Slavkov u Brna 750 301 Slavkov u Brna 1,4 1,4 9,12 10,73
·aratice 762 041 ·aratice 1,0 1,0 9,63 11,28
VáÏany nad Lit. 777 331 VáÏany nad Lit. 1,0 1,0 8,72 10,24
Vele‰ovice 777 897 Vele‰ovice 1,0 1,0 9,11 10,69
Zb˘‰ov 792128 Zb˘‰ov 0,6 1,0 9,55 11,19

jinou změnu ve svých nemovitostech, účinnou pro
účely daně z nemovitostí k 1. 1. 2009 (např. nákup
či prodej nemovitosti, realizovaný v průběhu roku
2008 apod.), a není tedy povinen nejpozději do
konce ledna 2009 podat dílčí či úplné daňové při-
znání k této dani, vypočte novou výši daně kon-
cem března 2009 automaticky finanční úřad. 

Daň je splatná v obvyklém zákonném ter-
mínu do 31. 5. 2009 a daňové „složenky“ budou
zasílány poštou na již upravenou novou (sprá-
vnou) daňovou povinnost ve 2. čtvrtletí 2009.

Z tohoto důvodu doporučujeme platit tuto
daň až v době, kdy budete mít k dispozici
novou daňovou složenku s uvedenou správnou
výší daně a nikoliv dříve. Jinak se předčasným za-
placením nižší daně (např. podle loňské skuteč-
nosti) vystavujete nebezpečí vzniku nedoplatku
na dani z nemovitostí a s tím související penali-
zace.

Současně upozorňujeme na tuto zásadní změnu
u osvobození novostaveb a bytů:

- již přiznaný nárok na osvobození v předcho-
zích zdaňovacích obdobích se poplatníkům po-
skytne naposledy ve zdaňovacím období 2009
(např. stavba nebo byt byly dokončeny v průběhu
roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn
v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna
2008), ve zdaňovacím období 2010 nelze již osvo-
bození poskytnout,

- od 1. 1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na
osvobození u stavby nebo bytu, které byly do-
končeny v průběhu roku 2008.

Finanční  úřad ve Slavkově u Brna

Průměrné ceny pozemků (dle vyhlášky MFČR) a koeficienty dle velikosti obce,  potřebné
pro výpočet daně z nemovitostí v obcích v působnosti FÚ ve Slavkově u Brna

tažení všech svalových skupin. Ve třetí, hlavní
části, bylo využito sportovního nářadí. Děti zdo-
lávaly překážkovou dráhu formou proudového
cvičení. Prolézáním, přeskoky, plížením, poskoky
překonávaly překážky různých obtížností. Učily
se zde odstraňovat strach z výšek, koordinaci ce-
lého těla, obratnosti. Všech těchto částí se aktivně
zúčastnili rodiče, napodobovali své děti při cvi-
čení s gumou, při zdravotních cvicích a dohlíželi
na bezpečnost při cvičení na nářadích. Nakonec
předvedly děti hry s barevným padákem. Cvičení
s padákem je u dětí velmi oblíbené, procvičují si
pozornost, rychlou reakci, orientaci v prostoru
a bystrost.

Chceme poděkovat všem zúčastněným rodičům
za aktivní přístup k celé akci. Velice nás překva-

pila jejich vysoká účast a kladné hodnocení. Ur-
čitě je to krok k další dobré spolupráci mezi rodiči
a mateřskou školou. Poděkování patří i ZŠ Ko-
menského, která nám umožňuje využití tělocvičny
a všech sportovních nářadí i náčiní. Těšíme se i na-
dále na další práci s nimi.

Také ve všech ostatních třídách probíhaly v ad-
ventní době vánoční besídky pro rodiče. Navíc ještě
předškoláci ze třídy Včeliček vystupovali nejen pro
rodiče, ale i širokou veřejnost v rámci akce „Vánoce
na zámku“. Děti ze třídy Broučků potěšily shro-
máždění Klubu žen a setkání diabetiků.

Věříme, že tato forma dárečků potěšila všechny
přítomné, a navodila tak poklidnou vánoční at-
mosféru.

Ludmila Špánková, učitelka MŠ Zvídálek

Netradiční Vánoce v Mateřské škole Zvídálek
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Hned po vánočních prázdninách se žáci 7. a 8.
ročníků zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu
v Malé Morávce-Karlově.

Ubytování bylo zajištěno v penzionu U Bo-
houše. Penzion leží přímo v centru lyžařského
střediska Karlov, hned vedle stanice horské
služby, s ideální dostupností na všechny místní
vleky. Je velmi vkusně a prakticky zařízen (po-
koje s vlastní koupelnou, WC a televizí). 

Spokojeni jsme byli také s místní kuchyní –
chutná jídla, velké porce s možností přidání a po
celý den zajištěn teplý čaj! 

Kurz, jehož se zúčastnilo 44 žáků, probíhal za
velmi dobrých sněhových a klimatických podmí-
nek. Všichni zvládli výcvik na sjezdových lyžích

Stalo se už tradicí, že v posledním předvánočním
týdnu pořádá naše škola vánoční akademii, na níž
se každoročně sejdou rodiče, prarodiče, bývalí žáci
a mnoho dalších hostů, aby zhlédli vystoupení,
která si pro ně naši žáci připravili. Ani letošní rok
nebyl výjimkou.

Ve středu 17. prosince se už dávno před pátou
hodinou odpolední začala plnit připravená místa
v tělocvičně a v pět hodin bylo doslova „narváno“.

Nejprve svá vystoupení předvedly děti z prv-
ního stupně. Na úvod vystoupili páťáci, kteří se
představili jako skvělí zpěváci a svými písničkami
a hrou na flétnu naladili diváky do té správné před-
vánoční nálady. Pak se ale náhle jeviště proměnilo
v peklo plné malých rozpustilých čertíků, v nichž
jen pozorný divák našel podobnost s hodnými žáky
2. a 3. třídy. Poté, co čertíci dozpívali své pekelné
písně, přiskotačili na jeviště prvňáčci a proměnili

Vánoční tvořivá dílna
Ve čtvrtek 18. prosince proběhla na prvním

stupni vánoční tvořivá dílna. Děti z 1. až 4. třídy
si během tří vyučovacích hodin vyzkoušely různé
výtvarné techniky a vyrobily si krásné dárky. 

Největší ohlas mělo vymalování sklíček bar-
vami na sklo. Svoji zručnost si pak děti vyzkou-
šely při výrobě svícnu z ořechových skořápek
a na závěr udělaly vánoční přání z různých druhů
papíru. V příjemné předvánoční atmosféře se
dětem dařilo a všechny výrobky byly velmi po-
vedené. Vyrobené věci pak jistě posloužily nejen
jako dekorace, ale zcela určitě i jako milý vá-
noční dárek. zšt

Pozvánka na ples
Základní škola Tyršova a Klub

přátel při ZŠ Tyršova ve Slavkově
u Brna si vás dovolují pozvat na
ŠKOLNÍ PLES ve Společen-

ském domě v sobotu 7. února. Zahájení plesu je
ve 20 hodin, hraje Relax Šaratice. zšt

Kupec benátský
Ve čtvrtek 18. prosince naši nejstarší (osmé

a deváté ročníky) zhlédli představení divadelního
souboru Simsala Bim. Dílo na motivy hry Wil-
liama Shakespeara nastudovali mj. i bývalí žáci
naší školy. V sále římskokatolické fary ve Slav-
kově u Brna, kde se představení souboru obvykle
konají, se ukázalo, že i přes potíže s kulturními
místnostmi ve městě dokáží nadšení, schopní
a obětaví lidé vyprodukovat vkusnou zábavu. zšt

a vyzkoušeli si i jízdu na běžkách v krásném te-
rénu pod vedením svých instruktorek Mgr. Jitky
Klaškové, Bc. Hany Petrové, Mgr. Petry Vander-
kové a Mgr. Hany Charvátové. Ti nejlepší zvládli
i základy moderní lyžařské techniky – carvingu. 

Ráda bych poděkovala také rodičům, kteří
velmi zodpovědně přistoupili k zajištění bezpeč-
nosti svých dětí. Všichni žáci měli dle pokynů
školy odborně seřízené bezpečnostní vázání lyží
a lyžovali v lyžařských helmách, což přispělo
k tomu, že se nikdo nezranil. 

Pobyt v Karlově se všem moc líbil. Vzhledem
k vynikajícím podmínkám zde byl zajištěn termín
i pro příští školní rok 2009/2010. 

Mgr. Hana Charvátová, vedoucí kurzu

Tyršovka na horách

ho v ZOO plnou plyšových zvířátek všech druhů
i velikostí. Ukázali všem, jak je hraní s plyšáky
baví a ještě k tomu přidali pěknou písničku. Na
závěr jeviště opanoval děd Vševěd a jeho pomoc-
níci z 4. třídy, kteří všem přítomným předvedli
kouzlo proměny staré čarodějnice v roztomilé mi-
minko. Děti z prvního stupně za svá vystoupení
 sklidily zasloužený potlesk publika.

Ve vystoupení žáků druhého stupně letos nastala
významná změna. Vystupovali totiž jen členové
školního pěveckého sboru, kteří nastudovali vá-
noční muzikál s názvem „Pojďte s námi do Bet-
léma“. Hudbu k písním, jejichž texty napsala p. uč.
Navrátilová, složil p. uč. Korbička. Klasický příběh
o narození Ježíška ve spojení s melodickou mo-
derní hudbou a neotřelými texty zaujal velké i malé
diváky. Mnozí neskrývali své dojetí a všichni jistě
odcházeli s tou správnou vánoční náladou. zšt

Vánoční akademie
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Dotekem k poznání
V pondělí 19. ledna absolvovali žáci sedmého

ročníku naší školy environmentální výukový pro-
gram ve středisku Rychta Krásensko. Jedná se
o program určený žákům druhého stupně ZŠ, který
si klade za cíl pomoci překonávat předsudky ve
vztahu dětí k živočichům, poskytnout netradiční
pohledy a přímý kontakt s živým tvorem, a tím
vzbudit zájem žáků o živý svět a přírodu vůbec. 

V úvodu programu se děti rozdělily do dvou
skupin, z nichž jedna se věnovala pozorování
plazů, obojživelníků a ryb a druhá bezobratlých,
hlavně hmyzu. Žáci sledovali charakteristické
znaky zvířat, zjistili, čím se živí a kde žijí ve volné
přírodě. Největším zážitkem ovšem bylo to, že si
mohli všechny živočichy doslova osahat. Z ruky
do ruky, zpočátku nejistě, časem stále statečněji
putoval např. gekončík či chameleon. Děti si pro-
hlédly oči, osahaly kůži, nohy, drápky. Pak přišel
zlatý hřeb – drobný had korálovka kalifornská,
kterou nejstatečnější dívky použily coby přírodní
náhrdelník, když si ji nechaly omotat kolem krku.
Z hmyzích zástupců putovali rukama dětí např.
pakobylka indická, šváb tropický či zlatohlávek. 

Program Dotekem k poznání byl pro výuku roz-
hodně užitečný a hlavně se všem žákům velmi
líbil. PhDr. Hana Sokoltová

Jistě jste někdy kráčeli po zmrzlém křupajícím
sněhu. Krystalky se ve svitu slunce nebo večer-
ního osvětlení třpytí jako tisíce rozsypaných skle-
něných korálků…

Takovou vánoční atmosféru nám bohužel le-
tošní počasí nepřipravilo. Ale děti si rozhodně
nenechaly zkazit náladu, vždyť k Vánocům patří
spoustu jiných věcí. Jedna z nich jsou pohádky.
Všichni je máme rádi a nikdy jich není dost. 

Letos si žáci z dramatického kroužku 1. stupně
připravili pro své spolužáky pohádku Šípková
Růženka. Pozvali si do publika i žáčky-mate-

Na podzim právě uplynulého roku vyhlásila
německá organizace Step 21 (Iniciativa za tole-
ranci a odpovědnost) soutěž pro děti a mládež
„Vzory pro všední den“, kterou podporovala
kancléřka Angela Merkelová. Cílem bylo zjistit,
jaké vzory mají dnešní mladí. 

Soutěžní práce byly velmi rozmanité: krátké
filmy, poslechové hry, obrázky, fotografie, ko-
miksy, povídky. Soutěže se zúčastnili i žáci 9.A
a 9.C naší školy. Pro začátečníky je ovšem ob-
tížné takové téma v cizím jazyce zpracovat. Při
psaní jim pomáhá, pokud má text pevně danou
strukturu. A takovou formu jsme volili i my. Žáci
psali krátkou strukturovanou báseň, která má
pouze 11 slov, a proto se jí říká „jedenáctka“ (Elf-
chen). Témata básní byla velmi různorodá – pro

IV. společenský ples ZŠ Komenského
Sobotní večer 17. ledna patřil příznivcům plesové sezony. ZŠ Komenského pořádala  spolu s Klubem

přátel školy svůj IV. společenský ples v kulturním centru Bonaparte. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina L.I.F. z Olomouce.

Jako obvykle i letos přišla návštěvníky okouzlit svým tanečním číslem  děvčata ze skupiny Glitter Stars.
Jejich výkon byl opět úžasný. Poprvé se předvedli  i hoši a děvčata z country skupiny Junico. I oni skvěle
zabodovali. Mladší  tanečníky pak vystřídala  děvčata z tanečního oboru ZUŠ. Ten už hezky dlouho
vzkvétá pod vedením paní učitelky Lenky Krahulové, a proto bylo nač se dívat. Ladnost v pohybu závi-
děl děvčatům mnohý návštěvník. A ještě jedno malé zpestření v průběhu večera přišlo v podobě bar-
manské show Lenky Rufferové. O další bod programu se přihlásila tombola. Ceny byly lákavé a hod-
notné, např. televizor, DVD přehrávač, kamera a další. Všem sponzorům a příznivcům naší školy patří
hodně velké poděkování. ZŠ Komenského svůj úkol sobotního večera už splnila. A jak? Účastníci plesu
se dobře bavili a smáli, a tím nám tak dali i trochu chvály. (Foto z plesu na str. 2.) Hana Červinková

Vánoční soutěž v sudoku
Dne 16. prosince proběhl na naší

škole 1. ročník soutěže v luštění ja-
ponských číselných křížovek Su-
doku. V tabulce o rozměrech 9x9
bylo pro soutěžící připraveno několik
čísel a jejich úkolem bylo v co nej-
kratším čase doplnit všechna ostatní. V mladší
kategorii (6. a 7. ročník) zvítězila Kateřina Ma-
chová (7.B) před Lenkou Chromou (6.A) a Davi-
dem Halasem (7.B). Ve starší kategorii (8. a 9.
ročník) 1. místo obsadila Veronika Ryšavá (8.A)
před Ondřejem Horákem (9.A) a Klárou Štefa-
novou (9.B). R. Macharová

řáčky ze třídy Včelek a Štěňátek a všem se po-
hádka moc líbila. Herci výborně zvládli text ve
verších, roli krále předvedli ve dvojí alternaci
a pohádka byla doplněna písněmi známých fil-
mových melodií, které zazpívali členové pěvec-
kého sboru.

Protože pohádka měla velký úspěch, rádi by-
chom ji uvedli také pro veřejnost v odpoledním
představení, které se bude konat na ZŠ Komen-
ského ve středu 4. února v 15.30 h. Srdečně
zveme nejen rodiče, ale všechny, kteří se chtějí
podívat na naše šikovné dramaťáčky. (Pod)

Předvánoční pohádkové představení

někoho byla vzorem Kateřina Emmons, Barbora
Špotáková, pro jiného Roman Šebrle, Karel May
nebo též maminka, strýc, kamarádka. 

Vznikla kolekce asi 22 básní, kterou jsme za-
slali do Německa. Za krátký čas se náš příspěvek
objevil na webových stránkách organizace Step
21. Těsně před vánočními prázdninami jsme
 obdrželi zprávu z Německa, v níž nás paní Tina
Weidlich informovala, že v soutěži, které se zú-
častnilo přes 1000 dětí, jsme získali zvláštní cenu
poroty. Touto cenou je tzv. Medienbox, který ob-
sahuje filmy, obrázky, hudbu a další nápady do
výuky němčiny. 

Všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, chci
závěrem poděkovat a poblahopřát.

PhDr. Hana Sokoltová

Úspěch v mezinárodní soutěži

Foto: Miroslava Lónová
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Letos, již druhým rokem, opět vyhlásila komise
pro sport a volný čas anketu o nejlepšího sportovce
do 18 let města Slavkova za rok 2008. Po velkém

Co se děje v zimě na zámku?
V současné době je sice zámek pro veřej-

nost uzavřen, ale rozhodně nespí tuhým zim-
ním spánkem. Vše se připravuje na nový nápor
návštěvníků, který nastane již 26. března, kdy
opět otevíráme. 

Co se tedy děje, když máme zavřeno? Na
zámku se uklízí. Jako každý rok v tuto dobu
naše uklízečky a údržbáři pilně pracují ve
všech vnitřních prostorách našeho krásného
zámku. Na čerstvě napadaném sněhu se klepou
všechny koberce ze zámeckých expozic. Ome-
tají se veškeré místnosti od stropů až po zem,
štukové výzdoby se osávají anebo pečlivě ome-
tají. Umývají a leští se také lustry – k nim se
ovšem musí v každé místnosti postavit lešení.
Když si uvědomíme, kolik cinkrlátek má každý
lustr, a každé se zvlášť umývá a leští, není co
závidět tomu, kdo na tom pracuje. Veškerý ná-
bytek se napouští speciálním voskem a leští se,
taktéž i všechna obložení, okenice a okenní
rámy. Nakonec se leští parkety a mramorové
chodby. Ono se ovšem řekne „leští“, ale taky to
není jen tak. Z každé místnosti se nejprve vy-
stěhuje nábytek, podlahy se vyluxují a teprve
potom se mohou napastovat horkým voskem.
Ten se teprve po zaschnutí může vyleštit.

No a pak už bude vše připraveno pro pří-
chozí návštěvníky. Těšíme se na vaši návštěvu
v nové sezoně a opět v plné parádě!

Věra Marková, ZS-A

Náhodné návštěvníky zámku v této době určitě
zajímá, proč a co se děje na jeho nádvoří, kde se
v současnosti pohybuje stavební technika.

Začala první etapa rekonstrukce nádvoří a pří-
stupových komunikací. V této etapě se prohlubuje
výkop okolo koníren, kudy bude probíhat vzdušný
kanál, který by měl zajistit odvod vlhkosti ze zdí
koníren v prvním podzemním podlaží – z pohledu
zámeckého nádvoří. Dočasně odstraněná zemina
je ukládána na severní přístupové cestě k zámku,
později bude navážena zpět. 

Ve druhé etapě se začne s rekonstrukcí ce-
lého nádvoří, které bude po dobu prací uza-
vřeno. Vstup do zámku a městské knihovny
bude pouze přes zámecký park. Prosíme proto
návštěvníky o shovívavost při vstupu do zámku,
zejména však o opatrnost. Věříme, že stavební
práce budou pokračovat nejen kvalitně, ale i do-
statečně rychle a že toto omezení bude trvat jen
nezbytně krátkou dobu. Děkujeme za pocho-
pení.

Věra Marková, ZS-A

Na nádvoří zámku se již intenzivně pracuje

ohlasu minulého ročníku byla anketa rozšířena na
tři kategorie a jednu absolutní pozici. Výsledky an-
kety vyhlásil na 5. městském plese za účasti ta-

Vyhlášení ankety Sportovec roku do 18 let
jemníka města, předsedy komise a členů komise
starosta Ing. Ivan Charvát.

V kategorii 5–10 let za výkony ve sportovní
gymnastice Aneta Macharová.

V kategorii 10–15 let za výkony v motokrosu
v třídě do 85 ccm Lukáš Michalčík (MK Austerlitz).

V kategorii 15–18 let za výkony v pétanque
Filip Bayer (PC Austerlitz 1805).

Ocenění za přístup ke sportu ve svých oddílech
Dominik Svoboda (smíšená přípravka SK Slav-
kov u Brna a Dominik Michálek (mužstvo žáků
SK Slavkov u Brna).

Celkovým vítězem se stal několikanásobný vi-
cemistr světa Jan Musil (Bike Trial MK Auster-
litz).

Zároveň tímto chceme vyzvat nejen sportovní
kluby, ale i občany města, aby se zapojili do návrhu
nominací na příští rok. Jako novinka bude další
rozšíření ankety o kategorii sportovních oddílů.

Jiří Knesl, komise pro sport a volný čas
Více fotografií na www.veslavkove.cz

Foto: 2x J. BlaÏek

Foto: 2x J. BlaÏek

Foto: B. Maleãek
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Dne 5. prosince 2008 proběhla kolaudace sta-
vební části rekonstrukce ubytovacího zařízení
naší školy. Po dlouhém období devíti měsíců ná-
hradního ubytování na Domově mládeže v Rou-
sínově se žáci od 4. ledna 2009 vrací do nových
prostor s novým vybavením. Stále ještě však není
rekonstrukce zcela dokončena. V 1. pololetí roku
2009 plánujeme dokončení vybavení všech po-
kojů a společenských místností nábytkem a ostat-
ním zařízením a opravu fasády včetně prostoru
veřejného prostranství před budovou.

Prostory domova mládeže mají kapacitu 65

lůžek. Žáci jsou ubytováni ve dvou až třílůžko-
vých pokojích. Pokoje mají vlastní sociální zaří-
zení společné vždy pro dva sousední, nebo zcela
samostatné. V současné době jsou plně vybaveny
pokoje pro 55 žáků. Další vybavení bude reali-
zováno do konce března 2009. V budoucnu počí-
táme s možností telefonního spojení přímo na po-
kojích a s příjmem satelitního nebo kabelového
televizního signálu. Na pokojích je k dispozici
připojení k internetu a možnost připojení televiz-
ního přijímače. Společné prostory odpovídají
plně požadavkům platné legislativy. K dispozici

Představenstvo spol. Vodovody a kanalizace Vyš-
kov, a .s. rozhodlo na svém zasedání 25. 11. 2008
o cenách pro rok 2009. Dochází ke zvýšení ceny
vodného o 0,50 Kč/m3 a stočného o 3,00 Kč/m3.
Hlavní příčiny cenového nárůstu jsou skryty ve
zdražení vstupů – zejména nakupované povrchové
vody o 11 % a dalších služeb souvisejících s výro-
bou a distribucí pitné vody nebo odváděním vody
odpadní. Naše ceny i přes toto zvýšení zůstávají na
úrovni blížící se cenám v našem regionu i v ČR. 

Obnoven provoz domova mládeže ISŠ Slavkov u Brna
jsou dvě velké klubovny, dvě kuchyňky, prádelna,
žehlírna, sušárna a botárna. Vše je spojeno
v jedné budově se školní kuchyní, která zajišťuje
kvalitní celodenní stravování ubytovaných.

Rekonstrukce si doposud vyžádala investici
28 milionů korun, z toho 25 milionů poskytl Ji-
homoravský kraj, který je zřizovatelem školy.

Snímky z nových pokojů si můžete prohléd-
nout na adrese www.iss-slavkov.cz, najdete zde
i snímky z průběhu rekonstrukce a mnoha dalších
akcí školy.

Mgr. Josef Smékal, ředitel školy

Společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. informuje

Ceny vodného a stočného v roce 2009

Ceny platné od 1. 1. 2009
bez DPH (Kč/m3) vč. DPH (Kč/m3)

Vodné 27,98 30,50
Stočné 26,15 28,50
Celkem vodné a stočné 54,13 59,00  

Připomínáme možnost získat důležité infor-
mace, jako je např. kvalita dodávané vody na
stránkách www.vakvyskov.cz. Dále je možné
stránky využít pro zadání tzv. samoodečtu vodo-
měru nebo se na společnost obrátit s jakýmkoliv
dotazem.

Současně doporučujeme našim odběratelům
využít možnost zálohových plateb trvalým pří-
kazem přímo ze svého účtu. Kontaktujte, pro-
sím, naše zákaznické centrum: telefon
517 324 930, VoIP 511 111 822, elektronickou
poštou info@vakvyskov.cz.

Samozřejmostí je přijímání plateb v hotovosti
bez poplatku na pokladnách společnosti takto:

Zákaznické centrum Vyškov, Brněnská 13 pondělí až čtvrtek 7.00–16.00 hodin
pátek 7.00–14.00 hodin

Provozní středisko Slavkov u Brna pondělí až pátek 7.00–14.00 hodin
Provozní středisko Bučovice pondělí až pátek 7.00–14.00 hodin

Vážení zákazníci, děkujeme vám za dobré obchodní vztahy v loňském roce a těšíme se na spolu-
práci v roce 2009. Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti a člen představenstva

Čaj o páté
Rodinná pohoda o.s. Vyškov a Charitní

centrum denních služeb Slavkov u Brna pořá-
dají „svépomocnou skupinu – čaj o páté“, která je
věnována rodinným pečovatelům, kteří pečují
o své blízké s jakýmkoliv typem demence.
Co svépomocná skupina přináší?
• podpora a pomoc v náročné péči
• řešení krizových situací s nemocnými a v rodině
• sociální poradenství pro rodiny, které pečují
• pospolitost, solidaritu, zázemí
Kdo pomáhá?
• pracovníci v přímé péči
• sociální pracovníci
• ředitelka
• hosté (lékaři, zástupci domovů pro seniory, zá-

stupci obcí, zkušení pečovatelé)
Cíl
Cílem svépomocné skupiny je řešit důležité té-
mata rodin pečujících o své blízké s demencí.

Termíny setkání: vždy ve čtvrtek – 12. 2., 12.
3., 16. 4., 14. 5. a 11. 6.

Místo setkání: Charitní centrum denních slu-
žeb Slavkov u Brna, Polní 1444, tel.: 731 425 498

Upozornění
Charitní humanitární sklad bude přemístěn

z polikliniky do Domu s pečovatelskou službou
v Polní ulici. Od 31. ledna t. r. přinášejte prosím
věci pro humanitární pomoc do těchto nových
prostor. Příjem bude každou sobotu od 9 do 10
hodin. Děkujeme. Farní charita Slavkov

Koncert Společná věc 2009
Tomáš Pfeiffer představí na koncertě  Spo-

lečná věc 2009  Vodnářský zvon, nástroj skrýva-
jící v sobě historii i tajemství a podle tradice po-
zitivně působící na naše tělo i ducha. Více na
www.dub.cz

Koncert Společná věc se uskuteční ve Slav-
kově 4. března ve Společenském domě Bona-
parte. Začátek koncertu je 18.30 hodin. Před-
prodej vstupenek bude zajištěn od měsíce
února v Informačním centru ve Slavkově.

Foto: 3x archiv IS·

V listopadu vznikl nový portál www.veslav-
kove.cz, který mapuje denní život ve Slavkově.
Každý den přidáváme minimálně jednu novou
zprávu ze všech oborů života města: ze společ-
nosti, ze sportu, kultury, historie a taky z černé
kroniky. Nechybí ani aktuality (a někdy se nám
podaří být opravdu aktuální), pozvánky na různé
akce a fotogalerie.

Novinkou od Nového roku je přehled nabídek
poledního menu slavkovských restaurací, které
menu nabízejí a přejí si je zveřejňovat. Věříme, že
časem nabídku rozšíříme i na sousední obce, a tak
zpestříme nabídku našim občanům. Do budoucna
již máme připraveny zajímavé novinky – ale ne-
předbíhejme – nechte se překvapit.

Není jednoduché denně zásobovat stránky zprá-

vami. Proto bychom chtěli poprosit vás, naše čte-
náře, o spolupráci při vytváření těchto stránek. Ur-
čitě máte někdy co říct ostatním, podělit se o vaše
zážitky, dobré i špatné zkušenosti a podobně. Web
veslavkove.cz je tu pro vás! A nemusíte jen psát
články. Můžete nám dávat tipy na zajímavé akce ve
Slavkově nebo se zapojit do diskusí, které jsou
u všech článků. Diskuse je anonymní a třeba
zrovna váš názor pomůže dobré věci (vulgární
a urážlivé příspěvky budou ovšem mazány).

Svoje příspěvky včetně fotografií můžete posí-
lat e-mailem (info@bmtypo.cz). Rádi vaše pří-
spěvky zveřejníme. Věříme, že nové webové
stránky zvýší zájem o dění ve Slavkově a z nás,
Slavkováků, se stanou ti praví patrioti hrdí na
svoje město. B. Maleček

Už jste byli veslavkove.cz?
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Správné dávkování

Co to jsou Lidové misie? Velmi krátce by se
dalo říci: obnova víry ve farnosti skrze službu mi-
sionářů – kněží a katechetů z jiných farností, po-
vzbuzení věřících a zvěstování hledajícím. 

Lidové misie jsou důležitým obdobím v životě
každé farnosti, ve které se konají. Jsou velkou ob-
novou, kdy můžeme zakusit jedinečným způso-
bem Boží lásku, přítomnost a milosrdenství.
Mnozí lidé po dobrém prožití lidových misií na-
berou „nový dech“ a sílu správně žít. Je to příleži-
tost získat nový vztah k Eucharistii, svátosti smí-
ření, k nedělnímu prožití mše svaté, sílu
k odpuštění, nové občerstvení v našich mezilid-
ských vztazích. Znovu se rozhodnout pro řád
v osobním životě, získat orientaci v současných

Jeden muž, shrbený pod tíhou stáří a následkem
nikdy nekončící dřiny a chudoby, se pokoušel při-
mět svého osla naloženého vaky s vodou k další
cestě. Šel kolem bohatý zahaleč a oslovil starce:
„Pověz mi, dobrý muži, jak je možné, že jsi i přes
svůj těžký život dosáhl tak vysokého věku, když
mnozí boháči a věčně sytí povaleči umírají v rozk-
větu nejlepších let?“ „Snad je příčina v tom, že
nám chudým se z vaku života dostává všeho jen
po kapkách, zatímco boháči jej rozevřou dokořán
a žádostivě ho co nejrychleji vyprázdní.“

„Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru.“
(Marcus Valerius Martialis)

Pozvánka na přednášku
Přijměte pozvání na přednášku s následnou

diskusí, na téma: Potíže se starým zákonem.
Přednášejícím je Th.Dr. Petr Šandera, biskup

Církve českosl. husitské z Brna. Setkání se usku-
teční v Husově sboru, ul. Jiráskova 959, ve Slav-
kově u B., v pondělí 16. února od 18 h. Po před-
nášce bude i chvíle k neformálnímu posezení
s občerstvením. Vstupné je dobrovolné.

Za Radu starších vás zve Milan Vostřel, farář

Vzpomínka
Dne 11. února uplynul jeden smutný rok plný bolesti od smrti naší

tolik milované maminky, babičky a manželky, paní 

JANY ZEZULOVÉ
23. února 2009 by se dožila 64 let.

Jak rádi bychom Tě, maminko, drželi zase za ruku. Jak moc bychom si přáli, abys tu s námi
mohla být. Tolik jsi chtěla žít, nechtěla jsi od nás odejít. My bychom, maminko,  udělali

 cokoliv, aby se to nemuselo stát a ty se s námi mohla ještě hodně let smát.
Zlá nemoc nám Tě vzala, jen vzpomínky na krásné nezapomenutelné chvíle jsi nám tu,
 maminko, zanechala. Ty vzpomínky my teď do pohádky proměníme a vnoučatům Tvým

je všechny zodpovíme. Aby naše děti věděli, jak moc jsme si Tě, maminko, všichni vážili.
S úctou a láskou denně vzpomínáme. Nikdy nezapomeneme!

Vzpomínka

Dne 10. února uplyne 26 dlouhých let, co nás opustil pan

KAREL ŘIČÁNEK

Vzpomíná manžela a dcera Renáta s rodinou.

Dne 18. února vzpomeneme 6. smutné výročí, co se s námi rozloučil pan

RADOVAN ŘIČÁNEK

S láskou vzpomíná maminka, děti Dominiček a Nikolka, manželka
a sestra s rodinou.

Moc nám všem chybíte.

„Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, ucho-
váš-li mé příkazy ve svém nitru, … tehdy pocho-
píš, co je bázeň před Hospodinem, … moudrost
vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši.
Tvou stráží stane se důvtip, rozumnost tě bude
chránit. (Bible – Přísloví 2)

Církev adventistů s. d. se schází ve Slavkově
k sobotním bohoslužbám. V únoru vás zveme na
soboty 14. a 28. 2. na adresu Lidická 307. Začí-
náme v 9.15 h společným studiem Božího slova
a od 10.45 následuje úvaha nad biblickým textem. 

Kontakt na tel.: 544 227 308 (kazatel Roman
Mach)http:// www.casd.cz

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele: nedûle v 8.30

a 18.00, úter˘ v 18.00 bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek v 7.00,
pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek 5. 2. v 8.00.
Svátost smífiení, ãtvrtek 5. 2. 19.00–20.00, farní kostel .
Náv‰tûvy nemocn˘ch, pátek 6. 2. dopoledne.
Setkání mládeÏe slavkovského dûkanství, sobota 14.

2. od 13.00,  DÛm Sv. Rodiny, Slavkov. 
Karneval pro dûti, nedûle 15. 2. od 14.30, DÛm Sv. Rodiny.
Úfiední hodiny na fafie:
stfieda 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz  www.farnostslavkov.cz

Pohyblivý betlém
Díky za skvělý nápad! Opravdu velmi vydařená

akce. Kdo někdy něco připravoval – byť i v pod-
statně menším měřítku, jistě mi dá za pravdu, že to
není jen tak nějaká samozřejmost. Myslím, že akce
měla úspěch i u širší veřejnosti, alespoň podle
ohlasů, které se mi donesly. Krásně do sebe za-
padly koledy v podání scholy za vedení sestry Be-
nedikty a „pohyby“ všech členů betlému. Od an-
dělů až po ovečky. Ještě jednou velký dík za
uskutečnění a hlavně za přípravu paní Marii Šuja-
nové, dětem a mládeži. Za všechny spokojené
a velmi příjemně překvapené Pavel Galata

problémech společnosti a inspiraci pro rodinný
život. Zaměření bude všeobecné, ale také pro sku-
piny – děti, mládež, manžele a seniory. 

Aby misie mohly přinést svůj užitek, je třeba se
na ně dobře připravit. Nejsou příležitostí jen pro
lidi, kteří chodí do kostela, pozvání platí pro
všechny. Každý v sobě může probudit dobro. 

Když začal kázat Jan Křtitel, uslyšeli lidé Boží
slovo novým způsobem. Aby ho uslyšeli, museli
také vyjít za Janem na poušť. Pokud chceme usly-
šet od Boha něco nového, je třeba to očekávat a dát
k tomu zvláštní čas a prostor. Tím je konkrétně
období lidových misií. 

Čeká nás období devítiměsíční přípravy na
misie v rámci roku svatého Pavla, apoštola národů.
On napsal do Korintu: „Všecko ať slouží k spo-
lečnému růstu“ (1 Kor, 14,26). Záleží na nás, jak
vezmeme tuto událost vážně a za svou. Tím zís-
káme každý pro sebe, ale i pro druhé, kteří mohou
hodně přijmout. Věřím, že si všichni přejeme du-
chovní růst naší farnosti a že se za to budeme mod-
lit. Lidové misie prožijeme v říjnu 2009.

Za římskokatolickou farnost
P. Mgr. Milan Vavro, farář

„Lidové misie 2009“ ve Slavkově

Je možné žít prostý život?
Pavel Hošek, docent Evangelické teologické fa-

kulty UK: Žijeme (už podruhé) v době raného ka-
pitalismu, v době výkonnosti, kofeinu, stresu
a předčasných infarktů. V době, kterou nemají
rády děti, protože jejich tátové jsou od rána do ve-
čera v práci. V době, kdy se dá vydělat spousta
peněz a kdy se dá šíleně utrácet za zábavu. Mys-
lím, že tahle zvláštní kombinace konzumismu
a workoholismu je pastí také pro křesťany, že bez-
děčně přebíráme tuhle podivnou stupnici hodnot.
Ano, myslím, že je možné žít prostý život, ba do-
konce, že právě v této věci má být církev alterna-
tivou. Myslím, že máme-li dnes přesvědčivě nabí-
zet duchovní hodnoty naší tradice, musíme mít
alespoň trochu odstup a svobodu od současné
vlády výkonu a spotřeby.

Z časopisu Český bratr vybrala Darja Honková

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Foto: 2x B. Maleãek
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Anežka Šebestová (85) 11. 12.
Josef Jelínek (71) 14. 12.
Anežka Rotreklová (88) 17. 12.
Jiří Vagner (67) 17. 12.
Ladislava Čermáková (62) 12. 1.

Vzpomínka
Vydal ses na cestu, kde chodí každý sám, jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

Dne 14. ledna 2009 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan

JAN VYMAZAL
a 11. prosince 2008 by se dožil 80 let.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Blanka,
syn Jaroslav a Pavel a dcery Jana, Blanka, Lenka s rodinami.

Vzpomínka

Dne 11. ledna 2009 uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil
můj manžel, pan

JAN KŘÍŽEK

Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí. Manželka.

Vzpomínka

Dne 15. ledna 2009 uplyne 25 let, kdy nás navždy opustil pan

BOHUMIL PETŘÍK

S láskou a vděčností vzpomínají manželka Zdena,
dcery Zdena a Dana s rodinami.

Vzpomínka
Čas rychle plyne – ale vzpomínky zůstávají.

Dne 7. února 2009 vzpomínáme smutných 48 let od úmrtí pana

ALOISE ŠTĚRBY
hodináře ze Slavkova u Brna

Za tichou vzpomínku všem, kdož vzpomenou s námi, děkuje
manželka Marie a synové Alois a Miroslav s rodinami.

Vzpomínka

Dne 21. ledna 2009 uplynuly tři roky, co nás bez rozloučení opustila
paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manžel a syn s rodinou.

Vzpomínka

Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 25. ledna vzpomeneme 4. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

JAKUB GARGOŠ

S láskou stále vzpomíná manželka Anežka
a dcera Ludmila a Marie s rodinami.

Vzpomínka

Dne 6. února 2009 by se dožila 100 let naše maminka, babička
a prababička, paní 

BOŽENA TICHÁ
a paní LUDMILA TICHÁ

Za vzpomínku děkují dcera Anna s rodinou.

Vzpomínka
Vše měl jsem rád a chtěl jsem žít, věřte, já nechtěl odejít.

Dne 10. ledna 2009 tomu byl rok, co nás navždy opustil beze slůvka
rozloučení náš všemi milovaný 

PETR ODEHNAL
S láskou vzpomínají Monča a syn Peťa, rodiče, sestra s rodinou a babička.

Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
PRONAJMU DB 3+1 ve Slavkově na ZH. Tel.
731 616 220.
PRODÁM STARŠÍ RD 2+1 ve Slavkově
s dvorkem a zahradou. ÚT – plyn. Možné k na-
stěhování popř. rekonstrukce. RK – ne. Cena
dohodou. Tel. 607 247 096.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
RD 4+1 Rašovice u Slavkova, koncový řadový,
CP 2250 m2, 2x garáž, velká zahrada, podskle-
pený, r. 1998. Cena 4 000 000. Tel. 775 674 544,
hledajicibyt@seznam.cz
IHNED KOUPÍM DŮM ve Vyškově do 3,5 mil.
s menší zahrádkou, popřípadě v okolí maximálně
10 km. Tel. 605 898 473.
JESENÍKY – zimní prázdniny. Tel. 554 771 002.
KOUPÍM novostavbu RD s velkým pozemkem
Slavkov a okolí - ne RK. Tel. 721 257 011.
DANĚ – ÚČETNICTVÍ – MZDY. yvyny s.r.o., tel.
777 885 195.
ČISTÍME čalounění, koberce, plyšáky. Fa Xena 99,
Slavkov. Doprava zdarma do 20 km. 605 414 856
HLEDÁME brigádníka na úklid kanceláří 3x týdně
v odpol. hodinách (25–30 hod./měsíc), vhodné pro
studenty nebo důchodce. Tel.: 544 227 188
HLEDÁME administrativní pracovnici pro mzdo-
vou a personální agendu, fakturaci a komunikaci
se státní správou. Požadujeme vzdělání ekono-
mického směru, dobrou orientaci v současné
pracovně-právní legislativě, samostatnost. Tel:
544 227 188, info@anah.cz

INZERCE

„Půlnoční“ ve Slavkově
Jako v předchozích letech, byla i letos sloužena

ve farním kostele slavnostní „půlnoční“ vánoční
mše svatá již od 23 hod. Před začátkem mše vyhrá-
vala před kostelem vánoční koledy dechová hudba
Milana Hrazdílka. Slavnostní mši  sloužil slavkov-
ský děkan P. Vavro. Pěvecký sbor Gloria za vedení
Petra Hlaváčka a za doprovodu varhan a malého or-
chestru přednesl v průběhu liturgie „Missu pastora-
lis“ od Josefa Žáka a vánoční pastorelu „Požeň, bra-
tře, požeň domů“ od Josefa Bernarda (který mj.
působil a skládal v polovině 19. stol. i v Křižanovi-
cích u Slavkova). Na varhany jako host doprovázel
Jan Šprta ze Ždánic, který po ukončení liturgie bra-
vurně přednesl desetiminutovou fugu J. S. Bacha,
která rozechvěla nejen přítomné účastníky, ale
i slavnostně vánočně vyzdobený kostel až v jeho zá-
kladech. Jako tradičně byl i letos velký zájem o vy-
stavený  betlém s jesličkami. LJ
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První mrazy koncem měsíce listopadu pokryly
téměř celý rybník tenkým ledem. Led se může stát
osudným při tahu vodních ptáků na cestě do zimo-
viště, neboť ti zdárnému vzlétnutí potřebují volnou
vodní hladinu. Do této skupiny patří čtyři druhy
potápek, nejčastěji největší z nich, potápka roháč
a vzácní severští hosté, dva druhy potáplic. Potá-
plice severní a potáplice malá k nám vzácně přilé-
tají ze Skandinávie a severovýchodu Evropy. Oba
druhy již byly na našem rybníce pozorovány, vět-
šinou osamocení jednotlivci, na rozdíl od vzácných
severských kachen, které přitahují i v méně počet-
ných skupinách. Byla zde pozorována ostralka ští-
hlá, hohol severní, hvízdák, kajka mořská, také
dnes již vzácný polák malý. Tito vodní ptáci byli
zastoupeni v dokladové sbírce p. Eugena Pohleho,
Ptactvo Slavkovska. 

Potáplice i potápky roháči jsou si v zimním ope-
ření velmi podobní. Oba druhy celý rok tráví na
vodě, nohy mají přizpůsobeny k veslování pod
vodou, na souši nebo na ledě se pohybovat nedo-
kážou. Zato pod vodou je potáplice schopna upla-
vat až 400 m ze necelé dvě minuty. Tři druhy po-

táplic obývají jen nejsevernější části Evropy, Is-
land, Grónsko a severní Kanadu, u nás jsou velmi
vzácnými hosty. Potápka roháč, dříve hojný, nyní
díky intenzivnímu rybničnímu hospodaření a úprav
rybníků stává se ptákem stále vzácnějším. Podle
nového Červeného seznamu ptáků ČR stává se ptá-
kem zranitelným až ohroženým. Podle posledního
přehledu hnízdního rozšíření ptáků u nás, jeho po-
četnost se za 10 let snížila téměř o třetinu.

Po chladné noci koncem měsíce listopadu byl ráno
zpozorován na tenkém ledě uprostřed rybníka pták
velikosti a zbarvení potáplice nebo potápky roháče.
Protože se nijak nepohyboval a neměl snahu uletět
(potopit se kvůli ledu nemohl), vzniklo podezření že
je přimrzlý. V 15 hod. odpoledne byl pořád ještě na
stejném místě. Ten den foukal ostrý ledový vítr a hro-
zilo, že by mohl na ledě zmrznout. Napadlo nás ob-
rátit se o pomoc na slavkovské hasiče. A zde je za-
potřebí jim poděkovat. Ani vteřinu nezaváhali.
Protože ve Slavkově není ve výbavě člun, velitel za-
volal na vyškovský záchranný sbor a za půl hodiny
byli společně u slavkovského rybníka. Jejich profe-
sionální zásah nebyl na člunu a tenkém ledu za sil-

Záchranná akce na slavkovském rybníce proběhla úspěšně

Více fotografií na www.veslavkove.cz

Foto: 3x M. Hrabovsk˘Hasiči v Vyškova v akci P. Navrátil se zachráněným ptákem Záchranná akce hasičů

Firma BOSS engineering spol. s r.o.
Urbáškova 185, Bučovice

přijme do trvalého pracovního poměru

ELEKTROMONTÉRA
silnoproudých rozvodů do 1000 V

Podmínka přijetí – vyhláška 50, § 6, 7. Nástup ihned.

V případě zájmu kontakt na telefonu 777 799 003

Pozvánka na masopustní prÛvod masek, kter˘
se bude konat v nedûli 22. února od 13 hodin.
Sraz u ZU· Komenského nám. ve Slavkovû. mk

Masopust

Platí při odevzdání kuponu, platnost akce do 28. února 2009

ného větru jednoduchý, ale byl úspěšný. Nakonec
jsme zjistili že pták nebyl přimrzlý, byl však ne-
schopný na hladkém ledu vzlétnout – prokluzovalo
mu to. Bez naší pomoci by asi uhynul. Nebylo jed-
noduché ho odchytit, byl stále ještě při síle a svým
ostrým zobákem se jako harpunou bránil. 

Byl spolehlivě určen, byl to silný samec potápky
roháče. K této situaci došlo zřejmě tak, že mu
hladký led při přistávání v nočních hodinách při-
pomínal nezamrzlou hladinu a po dosednutí již
nebyl schopen vzlétnout.

Pokud najdou nezamrzající vodu s dostatkem
potravy, často u nás i zimují. Proto jsme ho vypus-
tili na Litavu pod splav, kde voda i za silných mrazů
nezamrzá. Tam vodní ptáci ve větším počtu zimují
a nachází potravu. Ihned po vypuštění roháč uká-
zal svoji schopnost plavat a potápět se. Než upla-
val po proudu, na chvilku se vrátil, jako by chtěl
svým zachráncům poděkovat. 

P. Navrátil a M. Hrabovský 
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JINLONG CLUB ÚNOR
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
Mob. 775 734 606

6. 2. DJ Petr Jaroš: pouze pro návštěvníky plesu!
7. 2. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,

Pop, metal
13. 2. DJ PeeJay – Freeparty
14. 2. DJ Beat in the mix – Dance mix party
20. 2. DJ PeeJay – Freeparty
21. 2. DJ Jabko / Rockotéka / New metal, Rock,

Pop, metal
DJ PeeJay – Freeparty
Rockotéka Live: LaMancha křest CD
D.U.B. Music -funk-alternative, Přerov
Potrubí - funk-rock, České Budějovice

Nedávný nález křížového kamene přímo v ka-
tastru města Slavkova dává příležitost učinit něko-
lik obecných poznámek o památkách, kterým se
říká smírčí a pamětní kříže.

Podle tvaru můžeme tyto monolitické kamenné
památky rozdělit takto: jedná-li se o zkřížená ka-
menná břevna, hovoříme o kříži (smírčím či pa-
mětním), jde-li o kamennou desku s vyobrazením
kříže, užívá se název křížový kámen.
PŮVOD KAMENNÝCH KŘÍŽŮ

Kamenné kříže a křížové kameny lze dále rozli-
šovat podle jejich původu, byť je v mnoha přípa-
dech nejasný.

A. Smírčí význam. Výstižné vysvětlení smír-
čího významu kamenných křížů nabízí kniha
Kámen v rukodělné výrobě českého venkova
(Praha 2003), z níž pochází následující drobně
upravená citace: „Smírčí kříže souvisí se středově-
kým pojetím trestního práva – konkrétně s archivně
dochovanými „smlouvami o hlavu“ (smírčími
smlouvami). Většinou pocházejí z 15.–16. století,
z doby, kdy v právní praxi přežívaly četné prvky
zvykového práva, včetně reminiscencí krevní msty.
V době před vydáním Obnoveného zřízení zem-
ského (1627 pro Čechy, 1628 pro Moravu) nevy-
stupoval v případě trvalého zmrzačení při napa-
dení, zabití nebo vraždy v roli žalobce stát, ale
rodina a blízcí příbuzní oběti. Mohli se smluvně
dohodnout s pachatelem na podmínkách, jejichž
splněním se viník vykoupil z následků svého činu
a zajistil si beztrestnost. Kromě běžného peněžního
nebo naturálního vyrovnání (uhradil zádušní mši

a smluvené množství vosku ke zhotovení svící) byl
často zavázán k dalším projevům pokání (prosil
o odpuštění na hrobě oběti), někdy i potupným (ne-
směl pobývat ve veřejné místnosti současně s pří-
buznými zavražděného). Jedním z bodů smírčích
smluv býval i závazek viníka postavit vlastním ná-
kladem na místě činu kamenný kříž. Takové kříže se
nazývají smírčími; označení bývá někdy používáno
i pro ostatní památky tohoto typu.“

B. Pamětní význam. Pamětní kříže, resp. ka-
meny byly stavěny jako memento smrti, např. jako
pomníčky na místech různých neštěstí (vraždy, ne-
hody, souboje apod.). Většinou je nestavěl sám pa-
chatel, ale zhotovil je někdo jiný, nejčastěji pozů-
stalí pro připomenutí události. Pamětní kříže
a kameny se stavěly i po zániku funkce smírčích
křížů, na něž historicky navazují.

Velmi často u nalezené památky neznáme ani její
stáří, ani pohnutku, z jaké byla postavena. Smírčí
původ kamenných křížů se prokazuje velmi obtížně
– znamená to totiž pro daný objekt objevit přísluš-
nou smírčí smlouvu. To se dosud podařilo jen pro
přibližně 30 křížů v celé republice. Objektů, které
nesou znaky křížů smírčích, se však zachovalo mno-
hem více. Tento nepoměr mezi počtem kamenných
křížů a smírčích smluv lze vysvětlit tím, že smír
mohl být postupem času uzavírán i ústně, bez píse-
mného dokumentu. Je také možné, že se řada píse-
mných smírčích smluv nedochovala, nebo je dosud
uložena v archivech a čeká na své objevitele.

Většina kamenných křížů, jejichž smírčí původ
není prokazatelný, bývá spekulativně označována

O smírčích křížích a dalších kamenných památkách (11)
jako smírčí kříže, resp. smírčí kameny. Tak je tomu
i u křížového kamene ve Slavkově. Nevíme
o žádné smírčí smlouvě, která by se k němu vzta-
hovala. To však neznamená, že taková smlouva
nemohla existovat.

C. Jiné významy. Některé kamenné kříže
mohly sloužit i jiným účelům – např. jako hraniční
znamení nebo znamení u cest.
STÁŘÍ SMÍRČÍCH KAMENŮ

U nás byly smírčí kříže stavěny nejčastěji od 14.
do 16. století. Nejstarší z nich jsou mohutné ka-
menné kříže bez ozdob a nápisů. Nejstarší docho-
vaný objekt tohoto typu bychom našli v okrese
Cheb v obci Podhradí. Tam lze podle dochované
smírčí smlouvy datovat kříž do 13. století.

Křížové kameny jsou o něco mladší. Obecně lze
říci, že čím je takový kámen starší, tím méně a jed-
nodušeji je zdoben. Mladší kameny jsou jemněji
opracované, mají více rytin, najdeme na nich do-
konce i poměrně obšírné nápisy a letopočty.

Slavkovský nález patří mezi křížové kameny,
avšak rytiny na něm jsou velmi primitivní: jedno-
duchou rýhou vyvedený kříž a stejným stylem vy-
rytý symbol vinařského nože. Zadní strana kamene
je hrubá, téměř neopracovaná. Slavkovský křížový
kámen má jednodušší provedení než kameny
z 2. pol. 16. století. Můžeme proto soudit, že nej-
spíš vznikl dříve. Evidenční list nemovité kulturní
památky o slavkovském kameni hovoří jako o stře-
dověké památce. Přesné časové určení však bez pí-
semných pramenů není možné.

Matouš Jirák, kamenne.pamatky@centrum.cz

Motoklub Austelitz informuje
Motocyklisté MK Austerlitz se důstojně roz-

loučili s rokem 2008 tradiční štědrovečerní vy-
jížďkou ulicemi Slavkova a blízkého okolí. Díky

dobrému počasí se sjelo 75 účastníků, což je re-
kordní počet. Nový rok 2009 začal pro členy Mo-
toklubu starostí nad přípravou Druhého moto-
bálu, spojenou se zajištěním programu. Pozvali
jsme mimo jiné pana Josefa Dreslera, dvojná-
sobného mistra světa v biketrialu, a požádali ho
o krátkou ukázku umění jízdy na kole a zároveň
i jako dobrého moderátora společenských akcí.
Také jsme pozvali našeho legendárního a něko-
likanásobného účastníka Rally Dakar pana Iva
Kaštana, jenž se zúčastňoval našeho Ebla cupu.
Jeho přítomnost je však podmíněna včasným ná-
vratem z letošní Rally. Opět, jako v minulém
roce bude k vidění několik vystavených moto-
cyklů a čeká nás půlnoční překvapení. Zároveň
připravujeme bohatou tombolu a důstojné přiví-
tání všech našich hostů a přátel. Těšíme se na
vaši hojnou účast a věříme, že budete všichni
spokojeni.      J.M.

POZOR! Hlavní cena pitbike

Pozvánka 
Občanské sdružení Život a zdraví vás

zve k cyklu přednášek pro veřejnost pod názvem
NEW START ZA ZDRAVÍM 2009

17. února Stáří a léky
Přednáší PharmDr. Hana Machová 

17. března Přírodní léčba a stáří
Přednáší PharmDr. Monika Foltínová
V uvedené úterky vždy v 18 hodin, sál nad

zubní ordinací, Lidická 307, Slavkov. Vstup
zdarma. Přednášky budou doplněny promítáním
a ochutnávkou zdravých pokrmů. Srdečně zveme
všechny, kdo chtějí žít zdravěji a lépe! hm

ZIV
OT A ZDRAVÍ

C
ESK

A
REPUBLIKA CESKA REPUBLI

K
A

Restaurace Gól zve
Zlatá Hora 1414, Slavkov u Brna
• Sobota 31. ledna
Country ples
Začátek v 19 hodin, hraje Pouto.
• Sobota 17. února
Ochutnávka moravských vín
Hraje cimbálová muzika p. Josza z Kyjova.
• Sobota 28. února
Country bál
Začátek v 19 hodin, hraje Osada.
• Sobota 7. března
Vítání jara
Pořádají zahrádkáři

Pozvánka na divadelní pfiedstavení
Mateřské Centrum

Ententyky zve všechny
děti a rodiče na dětské
divadelní představení,
které se koná v neděli
15. února v 15 hod. ve

vekém sále v obci Heršpice. Hostuje Zemanovo
dřevěné divadlo Brno s představením „S loutkami
ke hvězdám“. Pořad ukazuje vývoj loutek od je-
jich počátků přes historické pouťové příběhy ko-
čovných loutkářů až po moderní současnost.
Představení je velmi živé. Obsahuje pohádku
O králi a myšce, je plné historických i moderních
písniček, zpívání a tančení velkých marionet (60
cm) a aktivní spoluúčasti dětí. Pro diváky od 3 do
12 let. Jednotná cena 40 Kč. iz
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okénko
Víte, co je nordic walking, nebo také severská

chůze? Je to intenzivní kondiční chůze se dvěma
holemi, podobnými lyžařským. Při chůzi do-
chází k zapojení paží, ramen a zádového sval-
stva. To umožní odlehčení pohybového aparátu
dolních končetin a prokrvení celého těla. Obě
hole slouží jako opora pro zvýšení jistoty chůze
v členitém terénu i na zasněžených chodnících.
Doporučuje se nejen pro mladé, ale zvláště pro
starší osoby. Přece nemůžeme stále nosit tašky
s nákupem, neboť nás pak bolí páteř, ruce i nohy.
Vždyť chůze je přirozená pohybová aktivita,
která nás nic nestojí. I v zimním období bychom
měli aspoň hodinu vyjít ven, za město. Musím
zde zdůraznit správné oblečení a obutí. Zásadou
pro vhodné oblečení je více vrstev na sobě. Dů-
ležité je dobré obutí, ponožky, rukavice a čepice.
Boty by měly být pohodlné, volnější, dostatečně
široké. Do nich bezešvé ponožky, které neškrtí,
netlačí ve špičce a neshrnují se. Diabetici musí
mít s sebou hroznový cukr, nějakou sušenku,
nebo oplatku a teplý čaj, nejlépe v batůžku.
Velmi příjemné je zachodit si v zimě venku
s přáteli. Pokud jdete sami, vezměte si mobilní
telefon, abyste si v případě nevolnosti přivolali
pomoc. Teleskopické (vysouvací) hole dostanete
ve sportovních potřebách Za Branou. Nezapo-
meňte v zimě na přísun vitaminů, obsažených
v citrusových plodech, kysaném zelí, v jablkách.
Vypěstujte si doma zelené natě petržele, cibulky,
pažitky, řeřichy. Po vánočním hodování a sezení
doma je dobré se trochu více rozhýbat. Můžete
přijít každé pondělí od 15.30 hodin do těloc-
vičny ISŠ trochu zacvičit si a pobýt s přáteli.
Cvičení je přizpůsobeno pro diabetiky a seniory
a pomáhá nám udržovat si dobrou kondici do
vysokého věku.  

I když je venku tuhá zima, myslíme už na léto.
Můžete se přihlásit na rekondiční pobyt pro di-
abetiky v Luhačovicích v termínu 4.–10. května.
Ubytování v lázeňském domě Taťána, celodenní
stravování ve Společenském domě. Diabetici za-
platí Kč 3000 rodinní příslušníci Kč 4000,–. Ve
spolupráci s cestovní kanceláří ForLineTour
v Brně uskutečníme opět ozdravný pobyt u moře
v italském lázeňském městečku Bibione. Ter-
mín 4.–13. září za cenu 2700 Kč a 150 Kč po-
jištění. V ceně je doprava autobusem, ubytování
pro čtyři osoby v apartmánových domech
a služby delegáta. Stravování vlastní s možností
přípravy jídla ve vybavené kuchyňce, nebo za-
koupení na místě. Bližší informace a přihlášky
v naší kanceláři v dětské části polikliniky každé
úterý dopoledne. 

Teď máme také více času přijít na přednášku
se zdravotnickou tematikou. Zveme vás na čtvr-
tek 26. února ve 14 hodin do zasedací místnosti
městského úřadu. MUDr. Charlota Mechlová
přednáší na téma: Plíce a dýchací cesty. Paní
doktorku známe z Bibione, proto budeme po-
zorně poslouchat její rady o tom, jak chránit
horní cesty dýchací před onemocněním. Přeji
vám, abyste překonali zimní období bez úrazů
a onemocnění.

Marie Miškolczyová

Vítej mezi nezapomenuteln˘mi…
Dne 10. ledna tomu byl rok, kdy nás v mladém

věku opustil náš kamarád a vůdčí osobnost našeho
sdružení Petr „Odys“ Odehnal. Všichni jsme tuhle
nešťastnou skutečnost velmi těžce nesli a mnozí
včetně mne se s ní nesmířili dodnes. Petr byl skvělý
člověk nejen svými nápady, adrenalinovými akcemi
a mnoha dobrodružstvími, ale byl to opravdový ka-
marád s pomocnou rukou vždy připravenou… A ta-
kových je mezi námi málo… „Vítej mezi živými,“
řekl mi, když jsem se k němu vyhrabal po pádu
v Nízkých Tatrách. Opravdu mi chybí, že spolu už
nemůžeme žádné hory vylézt nebo bloudit v noci na
kole, ale na Tebe, kamaráde, opravdu nezapome-
neme…

Dík za vše… Boris, kluci z Austerlitz Adventure,
ze skautů a všichni, kdo Petra znali…

Pro vaši „zimní“ inspiraci přinášíme pár fotek
z akcí Austerlitz Adventure, které se uskutečnily
na přelomu roku 2009. 

Jako každý rok jsme na Štědrý den oprášili svá
horská kola a uskutečnili vánoční setkání s ná-
zvem „Tekutý kapřík“.  Za pěkného počasí a bá-
ječné nálady jsme projeli trasu Slavkov–Jalový

dvůr–Slavkov s několika občerstvovacími za-
stávkami. Byl to příjemný den v pohodové atmo-
sféře a sportovně kamarádském duchu.

…a protože nám teplota klesla na příjemných
–8 °C, neváhali jsme a uspořádali 3. ledna „Sta-
nování na Urbánku“. Skvělé počasí, příjemná
zima, teplo společného ohně, svařáku a svého
spacáku bylo zárukou nejen pěkného zážitku, ale
i hezkého „vyšlápnutí“ do nového roku s očeká-
váním dalších odvážných akcí našeho sdružení.

Těm, co nám fandí nebo se chtějí našich akcí
zúčastnit, doporučujeme naše webové stránky
www.austerlitz-adventure.org. (bv)

Kluci z Austerlitz Adventure v zimě nespí…
Tedy jen občas a většinou po svém…

Foto: 3x archiv AAA

Svafiák z kotlíku je nutností k pfieÏití…
Pepa s Jirkou

Spoleãné foto na Jalováku

âtyfii a pÛl stanu… Luká‰ s Filipem se letos tro‰ku uskromnili…

Poděkování
Děkuji za milá přání i dárky k mým de-

vadesátinám a přeji všem blízkým i ostatním
Slavkovanům úspěšný rok 2009.

Lubomíra Kropáčková
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  úúnnoorr  22000099
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

6. 2. 20.00 spol. II. motobál sál centra Bonaparte MK Austerlitz
7. 2. 20.00 spol. Ples ZŠ Tyršova sál centra Bonaparte ZŠ Tyršova Slavkov
7. 2. 10.00-–16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com

14. 2. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
17. 2. 18.00 spol. Přednáška Stáří a léky. Přednáší PharmDr. Hana Machová Lidická 307 OS Život a zdraví
21. 2. 20.00 spol. Sportovní ples sál centra Bonaparte
26. 2. 14.00 spol. Přednáška na téma: Plíce a dýchací cesty. Přednáší MUDr. Charlota Mechlová zasedací místnost MěÚ ÚO Svazu diabetiků ČR

Pozvánka na pochod
KT Noha – OKČT a oddíl turistiky TJ Bučo-

vice pořádá ve spolupráci s DDM Bučovice v so-
botu 21. února 14. ročník Pochodu Dlouhého,
Širokého a Bystrozrakého.

Trasy: 50 km, 33 km, 21 km, 10 km, 5 km,
start: 50 a 33 km od 6.30 h do 8.00 h z bistra
U Draka na autobusovém nádraží v Bučovicích;
21, 10 a 5 km od 8 do 9 h z DDM, Vyškovská ul.,
Bučovice. Cíl: DDM v Bučovicích do 19 h. Star-
tovné: 50 km – 35 Kč; 33 km – 20 Kč; 21 km, 10
km, 5 km – 10 Kč.

Podrobnější informace: Fr. Plšek, Komen-
ského 777, Bučovice, tel. 603 789 879, e-mail:
mlejnek@oabucovice.cz; web: www.ktnoha.cz.

• Ahoj Radku, čím se teď zabýváš? 
Studuji fakultu sportovních studií při Masary-

kově univerzitě v Brně. 
• Sportuješ ještě? 

Ano, stále závodím. V CK Slavkov jsem získal
výborný tréninkový základ v mládežnických ka-
tegoriích, ale pro další výkonnostní růst bylo po-
třebné absolvovat závody i v zahraničí, proto jsem
na dva roky  přestoupil do týmu Rocky Bikes, kdy
jsem se adaptoval na rychlejší tempo a delší tratě.
Už v sezoně 2007 jsem vyhrál seriál závodů Slo-
venského poháru a loňská sezona, ve které jsem
začal jezdit za Cyklosport Rajhrad, byla velmi vy-
dařená.   
• Jaké jsi měl výsledky? 

Jezdil jsem hodně tzv. půlmaratony (50 km)
a vyhrál jsem Starobrno Tour v Brně, Znovín Cup
ve Znojmě, Škoda bike marathon v Ostravě
a Horem dolem Vysočinou ve Žďáru. Těmito ví-
tězstvími jsem se definitivně zařadil mezi špičku
moravských závodníků. Na Akademickém mist-
rovství ČR jsem obsadil 3. místo a ve finále Slo-
venského poháru jsem byl pátý. 
• Jakého výsledku si nejvíce ceníš? 

Velmi si vážím 4. místa z Mistrovství ČR v zá-
vodech extremních štafet v Liberci (obdoba adre-
nalinového Dolomitenmana), kde jsem zajel třetí
nejlepší čas. Ale nejcennějším úspěchem je 12.
místo z Mistrovství Evropy závodníků do 23 let
v bikerském marathonu (100 km) v Německu. 

• Radku, jak trénuješ? 
V kombinaci se studiem to není snadné, ale tré-

nuji, jak je to jen možné. Pokud to jde, snažím se
trénovat spolu s Pavlem Boudným, od kterého zís-
kávám spoustu zkušeností… (smích). Jezdíme
prakticky denně na kole, v zimě, kdy leží sníh
a mrzne, děláme doplňkové sporty (hokej, běh,
florbal, posilovna…). Na kole jsme v průměru
3 hodiny denně, ale někdy i 5 hod. To je 80 až
160 km za den. Toto vysoké zatížení je náročné na
regeneraci, a proto chodíme do sauny, plavat a na
masáže. 
• Cyklistika, horská kola obzvlášť, patří k těm
finančně náročným. 

Ano, neobnáší to jen cyklomateriál, doplňky
výživy, ale i zmíněnou rehabilitaci, cestovné
a ubytování. Tohle mi umožňuje podpora rodičů
a pana Minaříka z Cyklosportu Rajhrad
• Poslední otázka je na tvé plány, cíle pro le-
tošní sezonu? 

Chci se znovu ukázat na prestižních závodech
v našem regionu. To znamená obhájit vítězství na
Starobrno Tour a Znovín Cupu. Potom se více pro-
sadit v Českém poháru, uspět na Mistrovství ČR
v maratonu, což je umístit se do 5. místa a poku-
sit se dosáhnou na vyšší stupínek v Akademic-
kém mistrovství. V osobním životě je mojí priori-
tou úspěšné pokračování ve studiu…

Přeji ti, aby se ti tvé plány podařilo splnit a pře-
kročit, a k tomu hodně zdraví. PN

Rozhovor s Radovanem Kyjovským
Do nedávné doby fungující cyklistický klub CK Slavkov u Brna, zabývající se horskými koly

(MTB), uspořádal celou řadu závodů. Ať už to byly 2 ročníky Českého poháru MTB, finále Českého
poháru MTB, Pells´Cup, nebo náborové akce Slavkovská liga, které „vyprodukovaly“ za svou krát-
kou dobu pozoruhodné množství velmi dobrých sportovců. Zpočátku to byli Pavel Boudný, Jakub
Navrátil a Radovan Čížek. Po nich následovala další silná sestava, kterou nám záviděly i takové týmy
jako je Favorit nebo Rocky Bikes Brno. Byli to Michal Záhora, Jirka a Radovan Kyjovští, Adam
Hoza, Honza Jelínek, Laďa Netopil, Lukáš Černík, Václav Drbal, Honza Spirit, Mirek Růžička
a další. Tento tým se bohužel nepodařilo udržet a tak prakticky neexistuje. Někteří závodníci ukon-
čili činnost, ale hodně jich dál sportuje a závodí v jiných týmech. Jeden z těchto úspěšných sportovců
je Radovan Kyjovský, se kterým přinášíme tento rozhovor. 

Radovan Kyjovský

Stávající i noví členové Junáka Slavkov se
mohou v roce 2009 těšit na pestrý program orga-
nizovaný jak v oddílech samostatně, tak i v rámci
slavkovského střediska. Pravidelné schůzky na
klubovně také letos doplní turistické výlety (jed-
nodenní i víkendové), soutěže (Slunovrat, „Svoj-

síkáč“) a závody mezi oddíly ze Slavkova i celého
Jihomoravského kraje.

V létě postavíme stanový tábor, na kterém si
mladší i starší děvčata a chlapci vyzkouší život
v přírodě, poznají zajímavé cíle pěších nebo cyk-
listických výletů, naučí se spolupracovat v týmu. 

V případě zájmu členů i přátel a příznivců Ju-
náka se uskuteční další ze série víkendových
 turistických zájezdů (v minulých letech jsme na -
vštívili Podyjí, České Švýcarsko aj.). Jistě se
s námi setkáte i při veřejných akcích v našem
městě.

Na začátku II. pololetí přijímá nové členy  ze
Slavkova i okolních obcí 1. a 2. oddíl (žáky a žá-
kyně 3. tříd ZŠ a starší). Více informací získají ro-
diče na tel. číslech 776 811 580 (H. Charvat)
a 605 007 366 (K. Mazalová), případně na webu
www.skautislavkov.org. hch

Junák Slavkov v roce 2009
Zdravotní rehabilitaãní cviãení

Mateřské Centrum Ententyky zahajuje nový
program od února 2009. Program bude zaměřený
na zdravotní rehabilitační cvičení určené pro
všechny věkové kategorie muže i ženy. Cvičení
bude vždy vést odborný fyzioterapeut (vysoko-
školské vzdělání) se znalostí anatomie a se zna-
lostmi dané problematiky. Cvičení potrvá hodinu,
bude se cvičit na balonech, s overballs a na pod-
ložkách. Bude se jednat o první seminář, který
bude obsahovat pět vyučovacích hodin (60 minut
= 1 hod), celková cena je 150 Kč. Seminář se musí
zaplatit předem a vyplnit přihláška. První hodina
se koná 17. února 2009 od 18 do 19 h., velký sál
KD Heršpice. Poslední termín přihlášení a zapla-
cení semináře je 10. února. Kontaktujte pí. Ivetu
Zástřeškovou, Heršpice 279, tel. 775 057 402
a nebo mcententyky@volny.cz. iz

JU
N

Á

K
SLAVKOV U

BR
N

A



18SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ1/2009

VIDEOPŮJČOVNA
doporučujeRady do zahrady – únor: bramborová sadba

Pranostika: Kolik hustých mhlí si únor splete,
tolik lijavců budeme mít v létě.

Kvalitní, zdravá a vitální sadba je u brambor zá-
kladem pro dobrý výnos pěkných hlíz. Proto k sá-
zení použijeme originální uznanou sadbu vždy
s označením odrůdy a množitele se stupněm mno-
žení C2 a C1. V našich podmínkách je nutné sadbu
obměňovat každoročně vzhledem k většímu roz-
šíření mšic, které přenášejí virové choroby. Vysa-
zujeme raději sadbu větší velikosti (šířka hlíz 4 až
6 cm), protože dostatek zásobních látek v ní pod-
poruje rychlejší start a větší ranost. Drobnější hlízy
mají méně klíčků a vyroste z nich menší počet
stonků, pod kterými se urodí málo drobných hlíz.

V případě pěstování raných brambor je nezbyt-
nou podmínkou pro časné sklizně sadbu předklíčit,
neboť takto předklíčená sadba poskytuje ranější
sklizeň a vyhneme se plísni bramborové. 

Brambory bychom neměli pěstovat několik let
na stejném pozemku, neboť by hrozilo vážné roz-
šíření některých chorob a škůdců (hniloba, háďátko
bramborové). Ideální je, aby brambory byly na
stejném pozemku jednou za čtyři roky. Pozemek
pod brambory vyhnojíme již na podzim kompo-
stem, zeleným hnojením anebo hnojem v dávce
4 kg/m2. Je také vhodné současně zapravit do půdy
superfosfát 80 g/m2 a draselnou sůl 30 g/m2, nebo
na jaře před výsadbou použijeme NPK v dávce 60
až 100 g/m2. Půdu dobře prokypříme a vytvoříme
rýhy ve vzdálenosti 60 cm. Potom vysazujeme
sadbu ve vzdálenosti 35 cm od sebe. Měli bychom
se řídit zásadou: mělce sázet, ale postupným při-
hrnováním vytvářet vysoké hrůbky na vrcholu ši-
roké 20 cm, aby nedocházelo k odtoku dešťové
vody a vytlačováním nových hlíz a jejich zelenání.
Pro urychlení sklizně raných odrůd je vhodné pou-

žít netkanou textilii, která chrání bramborovou nať
před případnými jarními mrazíky.

Pro letošní výsadbu zajišťujeme pro zájemce
uznanou bramborovou sadbu v těchto odrůdách:

COLETTE – Velmi raná, hlízy větší, oválné
s mělkýmí očky, počet pod trsem 12, varný typ BA,
vařené mají jemnou strukturu, po uvaření netma-
vnou, slupka i dužina žlutá, odolná virovým choro-
bám i plísni bramborové.

IMPALA – Velmi raná, varný typ B, výnos
střední, hlízy dlouze oválné s průměrným počtem
10, měkčí, vlhčí, po uvaření netmavnou, vhodná na
loupání, slupka i dužina žlutá.

ROSARA – Velmi raná odrůda, osvědčená pro
naše podmínky, úroda pravidelná větší, počet hlíz
pod trsem 13, varný typ BA, vařené hlízy jsou pevné,
velmi odolná virovým chorobám, plísni brambo-
rové, slupka červená, dužina žlutá, hlízy oválné.

MARABEL – Raná, varný typ B, výnos střední,
počet hlíz 12, vyniká vysokou kvalitou, vyznačuje
se hlízami pěkného tvaru s mělkými očky a žlutou
slupkou i dužinou.

LAURA – Poloraná, varný typ B, hlízy středně
velké, dlouze oválné, středně moučnaté, netmavnou,
odolná virovým chorobám, plísni bramborové
a k hnilobám, slupka červená, dužina tmavě žlutá,
počet pod trsem 12.

Pokud se rozhodnete pro některou z těchto kvalit-
ních odrůd, vhoďte svoji objednávku s uvedením od-
růdy, počtem kg, adresou, popřípadě tf. Do schrán -
ky v Domě zahrádkářů v ul. ČSA 252 do 8. března.
Balení je po 25 kg. Prodej bude oznámen po dovozu,
tj. asi v polovině března. Taktéž je možno ve stejném
termínu objednat stromky broskvoní i ostatních
ovocných stromků pro jarní výsadbu. Bohatou úrodu
a radost ze zahrady přeje Vladimír Luža.

TROPICKÁ BOU¤E. BEN STILLER, ROBERT DOWNEY Jr., TOM CRUISE, MATT-
HEW McCONAUGHEY. Nejvût‰í a nejnákladnûj‰í váleãn˘ film v‰ech dob, v
nûmÏ Ameriãané koneãnû vyhrají válku ve Vietnamu.

CESTA DO ST¤EDU ZEMù. BRENDAN FRASER. Rodinn˘ dobrodruÏn˘ film
podle Julese Verna o napínavé v˘pravû do neznáma. 

ZOHAN. KRYCÍ JMÉNO KADE¤NÍK. ADAM SANDLER. Tenhle stroj vycviãen˘
k zabíjení, kter˘ byl zvykl˘ pfiistfiihávat zloduchÛm kfiídla, musí dokázat, Ïe umí
stfiíhat i vlasy. V‰echno jde jako po másle aÏ do chvíle neÏ je odhalen palestin-
sk˘m taxikáfiem.

BRAT¤I Z DONUCENÍ. WILL FERRELL, JOHN C.REILLY. Dva dospûlí flákaãi,
ktefií jsou nuceni Ïít pod jednou stfiechou, rozbijí manÏelství sv˘ch rodiãÛ.Ne-
vyzpytatelné duo pfiipraví ‰ílen˘ plán, jak je dát znovu dohromady.

âERVEN¯ PÁS. TIM ALLEN, CHIWETEL EJIOFOR. KvÛli potfiebû splatit dluhy
a v touze po znovuzískání cti musí Terry poprvé v Ïivotû vstoupit do ringu.

RESIDENT EVIL – ROZKLAD. Smrteln˘ G-virus se zaãíná ‰ífiit a nová zmuto-
vaná monstra se pou‰tí do zbûsilého fiádûní.DokáÏe Claire s Leonem zastavit
virus dfiív, neÏ se bude historie opakovat?

ÎIVOT JE STRES. DIANE KEATON, DAX SHEPARD, LIV TYLER. Noah se snaÏí
vypofiádat s tlaky pfii hledání práce, se Ïenou, která zoufale touÏí po dítûti a co
je nejhor‰í, s matkou, jeÏ ho nechce pfiestat zahrnovat láskou!

JINÁ PERSPEKTIVA. WILLEM DAFOE, SCOTT SPEEDMAN. Po letech se do-
stává na stopu vraha, kterého pfied lety zastfielil. Nyní nastává problém, zda to
byl ten prav˘ muÏ?

MOTEL SMRTI 2. V Meadow View Inn jsou hosté uvítáni zabijáck˘mi taxami
a místo rozlouãení je ãeká smrt.

JEZERO SMRTI. Velmi realistick˘ a brutální snímek se sociálním podtextem ne-
kompromisnû poukazuje na vzrÛstající brutalitu britské mládeÏe.

STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY. SAMUEL L.JACKSON, CHRISTOPHER LEE.
Hvûzdné války, jak jste je dosud nevidûli… první animovan˘ film.

HROZBA V POU·TI. âtyfii mûsíce pfied invazí do Afganistánu, bûhem tajemné
mise, se ‰est vojákÛ z elitní jednotky musí postavit proti nepfiíteli, o jakém se
jim ani nezdálo. 

JAK VYKRÁST BANKU. Pfied trezorem ãíhá parta lupiãÛ, ktefií se chtûjí dostat
dovnitfi, budova banky je obklíãena policií a zvnitfi trezoru jsou nedobrovolnû
uvûznûni dva lidé…

ADOLF EICHMANN. Uniká spravedlnosti je‰tû 15 let po druhé svûtové válce.
Obávané izraelské zpravodajské sluÏbû Mossad se jej podafií dostat do Izraele,
kde je postaven pfied soudem a odsouzen k trestu smrti obû‰ením.

MAL̄  RAMBO. Dva kamarádi na útûku ze ‰koly s videokamerou a filmem
Rambo. Vynalézavá i trochu ne‰Èastná filmová dobrodruÏství mohou zaãít.

DRUH¯ DECH. DANIEL AUTEUIL, MONICA BELLUCI. Guy má v patách policii, která
z nûho udûlá udavaãe. Místo snÛ o budoucnosti má nov˘ cíl: oãistit svou povûst!

FUNNY GAMES USA. NAOMI WATTS, TIM ROTH. Nevinná situace se zvrtne
v drsnou hru – v sázku, Ïe rodina nepfieÏije do druhého rána. Mraziv˘ thriller.

PÁD. Malá holãiãka poslouchá na pokraãování fantastick˘ pfiíbûh pûti hrdinÛ.
KaÏdé pokraãování je podmínûno malou sluÏbou. ZneuÏívání pomoci v‰ak
mÛÏe mít fatální následky…

TEMN¯ RYTÍ¤. CHRISTIANM BALE, HEATH LEDGER, MORGAN FREEMAN.
Vítejte ve svûtû bez pravidel… Vtipálek s profiízlou tváfií má v plánu Batmanovi
dokázat, Ïe slova Gotham a mír nikdy nebudou stát v jedné vûtû vedle sebe.

HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA. Hellboy se spolu se sv˘m t˘mem paranormál-
ních souputnikÛ musí postavit silám temnoty v zásadní bitvû dobra a zla!

WANTED. JAMES McAVOY, MORGAN FEEEMAN, ANGELINA JOLIE. Wes se
rozhodne zmûnit svÛj Ïivot. Ale hned s prvním úkolem si uvûdomuje, Ïe vzít Ïivot
druh˘m je tûÏké, ale ne tolik, jako najít odvahu a koneãnû zaãít fiídit svÛj vlastní.

AKTA X: CHCI Vù¤IT. DAVID DUCHOVNY, GILLIAN ANDERSON. Speciální
edice 2 filmÛ je nabita vzru‰ujícími akãními scénami, úchvatn˘mi obrazov˘mi
efekty a nadpozemsk˘mi bonusy. 

ROLLING STONES:SCORSESE. Pohled reÏiséra Martina Scorseseho na nej-
vût‰í rock and  rollovou kapelu, na legendární Rolling Stones, ktefií jsou spolu
pfies 45 let a stále fungují.

MÁJ. MATùJ STROPNICK ,̄ JURAJ KUKURA, JAN T¤ÍSKA. Film na motivy básnû
Karla Hynka Máchy, reÏie a kamera F. A. Brabec.

KARAMAZOVI. IVAN TROJAN, DAVID NOVOTN ,̄ IGOR CHMELA, RADEK
HOLUB. Skuteãné drama se z jevi‰tû do reality pfiesouvá ve chvíli, kdy do
zkou‰ky zasahuje osobní tragédie jednoho z divákÛ…

VESMÍRNÍ OPIâÁCI. Úkol nad lidské síly má vyfie‰it skupina opiãákÛ, ktefií
podstoupí nesmírnû nároãn˘ v˘cvik, aby mohli najít sondu, která zmizela kdesi
v intergalaktické ãerví dífie. 

V ÚDOLÍ ELAH. TOMMY LEE JONES, CHARLIZE THERON, SUSAN SARANDON.
Vojensk˘ veterán pátrá po svém synovi, vojákovi v Iráku, kter˘ se zmizel
a nikdo u mise nevi, kde je.

NEMILOSRDN¯ ST¤ELEC. Dva znepfiátelené gangy hledají v mûsteãku poklad,
pfiiãemÏ drancují celé okolí. Do mûsta pfiibude i záhadn˘ pistolník, kter˘ se
s místní Ïenou rozhodne skoncovat s terorem gangÛ…

BOJ. JET LI, JASON STATHAM. Agent FBI pronásleduje vraha svého parÈáka. KdyÏ
koneãnû oba muÏi stanou tváfií v tváfi, odhaluje se pravda o jejich minulosti…

ZKÁZA LODI GUSTLOFF. Nûmecká loì byla v lednu 19745 zasaÏena tfiemi sovût-
sk˘mi torpédy a okamÏitû se zaãala potápût. Nastal zoufal˘ boj o pfieÏití, pfii kterém
zahynulo 5x více lidí neÏ pfii zkáze Titanicu. Tato katastrofa se vepsala do dûjin…

VELK¯ VEZÍR. Adaptace slavného komiksu René Goscinnyho.
JAK UKRÁST NEVùSTU. PATRICK DEMPSEY. Hlavní druÏiãka chce dokázat, Ïe

on je ten prav˘. Tom je totiÏ druÏiãka, která má plán. 
HINDENBURG. GEORGE C. SCOTT, ANNE BANCROFT. Vzducholoì má na palubû

bombu, která má vybuchnout po pfiistání v New Yorku. Leti‰tû kvÛli ‰patnému
poãasí nepfiijímá a ãas do v˘buchu bomby se nebezpeãnû krátí…

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

Narodil se uprostřed první světové války, zem-
řel právě před třiceti lety – 30. 1. 1979 ve věku ne-
dožitých 63 let. Rodilý Slavkovák vyšší štíhlé po-
stavy s patrnou oční vadou, se smyslem pro
humor, vedoucí skupiny elektrikářů bývalého
Okresního stavebního podniku ve Slavkově. Nade
vše miloval ochotnické divadlo a v našem městě
mu věnoval kus svého života. Nebylo takřka roku,
aby se v kalendáři slavkovských kulturních udá-
lostí neobjevila divadelní hra v režii Rudolfa Je-
řely. Rudu nikdy neodradily různé pesimistické
nálady a názory na tento druh osvětového půso-
bení lidí mezi lidmi. Vytrval. Názorně dokazoval,
že práce konaná nezištně a s láskou nezná překá-
žek, přináší ovoce i osobní spokojení. Právem se
mu dostalo v roce 1974 vysokého ocenění krajské
komise pro ochotnické divadlo za režijní práci.

Se jménem Rudolfa Jeřely je spojeno i slav-
nostní představení Tylovy hry Strakonický dudák,
kterou nastudoval a uvedl v roce 1977 na slav-
kovském jevišti při oslavách 110. výročí ochot-
nického divadla ve Slavkově.

Pro režiséra Rudolfa Jeřelu bylo typické umění
získávat pro divadlo mladé lidi. Názorně to de-
monstroval právě při inscenaci zmíněné divadelní
hry. Současně při této příležitosti naznačil, že
ochotnické divadlo může žít dále, vypěstuje-li se
k němu láska v mladé generaci. A zde Rudolf Je-
řela vlastně pamatoval i na poslední oponu, která
se před třiceti lety nečekaně zavřela za jeho ži-
votem, za jeho ušlechtilou kulturní prací, o které

To byl Rudolf Jeřela

by se dalo tolik povídat. Vždyť ještě o vánočních
svátcích roku 1978, tedy měsíc před odchodem ze
života, uvedl veselohru Jaroslava Vrchlického
Noc na Karlštejně. Nechť tedy smutek není spo-
jován s jeho jménem.

Výroční vzpomínku s vděčností a v úctě věnuje
JUDr. Miloslav Honek

Královna Eliška (Z. Zvonková), režisér Rudolf
Jeřela, císař Karel IV. (M. Honek). Snímek z ar-
chivu autora příspěvku.
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KINO JAS SLAVKOV ÚNOR–B¤EZEN 2009
31. 1. sobota 19.30 hod. MAMMA MIA! 118 min.
1. 2. neděle 19.30 hod. Řecké léto, písničky ABBY a tři pánové, mezi nimiž chce mladičká Sophie odhalit svého skutečného otce. Ku štěstí jí

úplně stačí, když dorazí dvě její kamarádky. Muzikálový příběh. Film V. Británie.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

3. 2. úterý 19.30 hod. HLÍDAČ Č. 47 108 min.
4. 2. středa 19.30 hod. Milostný příběh o lásce, vášni, smrti a trestu. Přepis románu Josefa Kopty. Vysloužilý voják prožívá krutý osud na osamělé

vechtrovně. Nový český film. Režie: Filip Renč. V hlavní roli Karel Roden.
Vstupné: 78, 82 Kč Mládeži nepřístupno

7. 2. sobota 19.30 hod. TOBRUK 102 min.
8. 2. neděle 19.30 hod. Válečný příběh, který zachycuje střet mladického idealismu s krutostí války. Osudy českých vojáků, účastnících se na podzim roku

1941 obrany libyjského přístavu Tobruk, obleženého německými a italskými jednotkami. Režie: Václav Marhoul. Nový český film.
Vstupné: 70, 75 Kč Mládeži nepřístupno

10. 2. úterý 19.30 hod. SNĚŽENKY A MACHŘI 104 min.
11. 2. středa 16.30 hod. Po 25 letech. Co uděláte, aby se vaše prožitky a vzpomínky vrátily? Možná všechno a možná nic, když zjistíte, že co

se za 25 let nestihlo, se už nezvládne. Nostalgická komedie. Režie: Viktor Tauš. Nový český film.
Vstupné: 78, 82 Kč Mládeži přístupno

14. 2. sobota 19.30 hod. NESTYDA 88 min.
15. 2. neděle 19.30 hod. Repríza úspěšné komedie podle bestselleru Michala Viewegha „Povídky o manželství a o sexu“ s Jiřím Macháčkem

v hlavní roli. Režie Jan Hřebejk. Vstupné:75, 80 Kč Mládeži nepřístupno

17. 2. úterý 19.30 hod. MADAGASKAR II 90 min.
18. 2. středa 16.30 hod. Animovaná partička obyvatel newyorské zoo to sice napoprvé tak úplně nezvládla, napodruhé se ale do Afriky určitě dostane…

Pokračování velmi úspěšného filmu.
Vstupné: 65, 68 Kč Mládeži přístupno

21. 2. sobota 19.30 hod. MÁJ 76 min.
22. 2. neděle 19.30 hod. Výpravný historický film na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše se odehraje ve

filmu Máj. Hrají: J. Tříska, J. Kukura, S. Lehnerová, M. Stropnický, V. Javorský a další. Režie: F. A. Brabec.
Vstupné: 60, 65 Kč Mládeži přístupno od 12 let

24. 2. úterý 19.30 hod. VY NÁM TAKY, ŠÉFE! 90 min.
25. 2. středa 19.30 hod. Česká komedie o tom, jak těžké je nechat legálně zkrachovat vlastní podnik. Nový podnik nabízí životní šanci. Když zjistí, že všechno je

úplně jinak, boj o vysněnou práci teprve začíná… Nový český film. Režie: M. Kotík. Hrají: V. Vydra, I. Janžurová, J. Zdražil, M. Bočanová aj.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

28. 2. sobota 19.30 hod. KDOPAK BY SE VLKA BÁL 83 min.
1. 3. neděle 16.30 hod. Pohádka pro děti, nebo horor pro dospělé? Jedno ani druhé! Příběh jedné rodiny o tom, že život není peříčko, ale je někdy pořádně

zamotaný. Režie: Marie Procházková. Hrají: D. Dědková, J. Čvančarová, P. Řezníček, M. Kratina, M. Hoffman ad. Nový český film.
Vstupné: 60, 62 Kč Mládeži přístupno

3. 3. úterý 19.30 hod. DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ 102 min.
4. 3. středa 19.30 hod. Příběh mimozemšťana Klaatua, který přicestuje na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho organizovanou sebedestrukci.

Otázkou je, zda o to vlastně stojíme… Režie: Scott Derrickson. Sci-fi film USA.
Mládeži přístupno od 12 let

7. 3. sobota 19.30 hod. AUSTRÁLIE 134 min.
8. 3. neděle 19.30 hod. Příběh britské aristokratky, která se na konci 30. let vydává do Austrálie převzít dědictví po manželovi. V zemi protinožců začíná

nový život a přitom objeví drsnou krásu divočiny a jejích obyvatel. Režie: B. Luhrmann. Film Austrálie/USA.
Mládeži nepřístupno

10. 3. úterý 19.30 hod. JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM 110 min.
11. 3. středa 19.30 hod. Příběh novináře, který dostane příležitost psát do bulvárního deníku. Komediálně laděný příběh vznikl podle skutečných událostí.

Film Velké Británie. Mládeži přístupno

14. 3. sobota 19.30 hod. KAMARÁDOVA HOLKA 101 min.
15. 3. neděle 19.30 hod. Hrdina komedie má zajímavý „kšeft“, balit dívky, se kterými se právě někdo rozešel a naštvat je tak, aby se dotyčná vrátila

k původnímu partnerovi. Jenže všeho do času… Mládeži nepřístupno

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.bmtypo.cz nebo kina.365dni.cz

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE


