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V úterý devátého února se opět pootočilo kolo život-
ního koloběhu a slavkovské základní školy přivítaly další
generaci prvňáčků.

Ve tvářích dětí se daly číst stejné obavy i očekávání
jako kdysi u jejich starších sourozenců. Obavy se brzy
rozplynuly pod záplavou dojmů z vyzdobených tříd a dá-
rečků a zůstalo očekávání.

Budoucí žáčci byli opravdu dychtiví předvést své bás-
ničky a písničky, jen aby se příští rok mohli pochlubit

novou aktovkou. Zdravili se se svými kamarády a starali
se, jestli se s nimi potkají ve stejné třídě. Některé paní
učitelky si při pohledu na jejich rodiče zavzpomínaly na
den, kdy je přivítaly jako malé děti.

A protože byl tento rok na prvňáčky opravdu úrodný,
obě školy si je rády rozdělily ke spokojenosti všech zú-
častněných. A kdo zůstane ještě rok v mateřské škole, ať
nesmutní. Učení nikomu neuteče. Vždyť příští rok bude
určitě zase školní. Mgr. Jana Formánková

Po zhlédnutí několika reportáží v českých televizích
o tom, že se dá i v našich klimatických podmínkách

postavit eskymácké iglú, ve kterém se dá i přenocovat
nebo se pobavit s přáteli, jsem se rozhodl postavit si
iglú na zahradě. Nápad vznikl celkem jednoduše. Pro-
stě jsem řekl dceři, že když venku tak krásně chumelí,
tak bychom mohli postavit sněhuláka nebo iglú. Esky-
mácký příbytek vyhrál. Jen jsem to trošku přepísknul se
základnou, která je vnitřkem 2,5 m, takže se z toho vy-
klubala docela pořádná stavba.

Postup stavby byl následující: sníh jsme dopravovali
i z okolních pozemků – sousedé kupodivu nic nenamí-

Příští číslo vyjde 27. března

tali. Pak jsme jím plnili pekařské be-
dýnky na rohlíky, ze kterých se vyklá-
pěly sněhové tvárnice. Nutno podo-
tknout, že se nám podařila asi jen každá
druhá. Asi jsme jako děti na pískoviš-
tích málo trénovali. No a pak už nebylo
nic snadnějšího, než je skládat jednu na
druhou a pořád dokola. Celé dílo bylo
hotovo asi za 3 dny, tzn. zhruba 15 hodin
docela namáhavé práce.

O týden později jsem sezval pár přá-
tel a provedli jsme tzv. kolaudaci. Při ní
se grilovalo maso, pila výborná slivo-
vice a svařáček. Kapacita této stavby je
8 lidí kde mají všichni pohodlí. Ovšem,
když jsme dělali zátěžový test, tak nás
tam bylo 11 dospělých a 5 dětí a ještě by
se tam pár lidí vlezlo.

Nakonec jsem zjistil, že i přes prvotní
slib dceři o stavbě iglú z toho měli víc
dospělí než děti. Iglú zatím stojí a dou-
fám, že přečká i pár dní oteplení.

Václav Šinkyřík 

Eskymáci ve Slavkově?

Zápis  prvňáčků

Stavitelé snûhového pfiíbytku – bratfii ·inkyfiíci Foto: V. ·inkyfiík

Foto ze zápisu: B. Maleãek
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(Pokračování na str. 6)

jsme využili k projednání vzájemných aktivit, plánů a zá-
měrů pro letošní a příští rok, jelikož právě v roce 2011
si připomeneme již 20. výročí od zahájení partnerství
mezi těmito městy a podpisu smlouvy o spolupráci.
Všichni tito byli akcí i atmosférou, která ji provázela,
velmi nadšeni. Já bych chtěl toto cestou všem, kteří se na

přípravě a organizaci akce podíleli,
velice poděkovat. V prvé řadě již
zmíněným Rostěnicím, a. s., kteří
jsou naším generálním partnerem

V sobotu 30. ledna se v centru našeho města v pro-
storách u kašny před radnicí konala již 4. městská zabi-
jačka. Od brzkého rána celé náměstí vonělo černou po-
lévkou, teplým ovárkem a dalšími masovými
pochutinami z kotlů, grilovanými klobáskami a svaře-
ným vínem. Letos navíc, oproti letům minulým, atmo-
sféru této moravské tradice dokreslilo pravé zimní počasí

se sněhem a mírným mrazíkem. Tato
již tradiční „hromniční“ akce si zís-
kává stále větší a větší oblibu mezi
místními občany i návštěvníky

z okolí. Mezi těmito se ob-
jevil také Ing. Vítězslav
Navrátil, předseda
Rostěnic, a. s., které
opět zabijačku zajiš-
ťovaly a jejichž vý-
robky bylo mož né
nejen ochutnat

přímo na místě, ale i zakoupit si domů. Dále zde byl pre-
zident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba a předseda
Agrosu, a.s., Dědice Ing. Cyril Sigmund (budoucí doda-
vatel a provozovatel mlékomatu, který již brzy bude umís-
těn v Tyršově ulici u městské  polikliniky).

Akce se zúčastnili též naši přátelé z polského part-
nerského města Slawkowa (Małgorzata
Reczko, starostka města, Tomasz Prowan-
ski, předseda rady města, Janusz Mróz, ve-
doucí Domu kultury a Jan Lorek, zástupce
svazu myslivců), jejichž přítomnost u nás

Malé ohlédnutí
za 4. městskou zabijačkou

Děti naší mateřské školy se těší, jako každý rok,
na únor. Proč? Protože bude karneval! S přípravou
je spousta práce a starostí. Připravovaly se důsledně
dlouhou dobu, malovaly obrázky, vyráběly veselé
masky, škrabošky, zdobily třídy barevnými fáborky,
serpentýnami, nafukovacími balonky. Doma po-
máhali dětem rodiče, kteří většině připravili krás-
nou masku. 

Konečně přišlo vytoužené šestnácté únorové do-
poledne – to nejlepší – velký dětský karneval. Sešli
jsme se společně v MŠ Malinovského, kde jsme se
převlékli za princezny, klauny, čarodějnice, kov-
boje, motýlky a mnoho jiných. Paní učitelky i děti
přicházely již v maskách do vyzdobeného taneč-
ního sálu Řádu chudých školských sester Naší paní,
kde nás vítali „Kamarádi“ – brněnská trojice, která
tvoří a hraje pro děti. Velkou legraci všichni zažili
s písničkami, soutěžemi, tancem i zpěvem soutěží-
cích dětí. O nadšení a spokojenosti vypovídaly
samy děti: „Paní učitelko, kdy bude zase karne-
val?“. Kolektiv učitelek MŠ Zvídálek 

Čas karnevalu v MŠ Zvídálek

Zleva: J. Veleba, J. Herzán, I. Charvát, C. Sigmund, V. Navrátil s dcerou a vnuky, J. DoleÏel

Ivan Charvát, Ma∏gorzata Reczko a Oldfiich Pospí‰il Tomasz Prowanski a Ivan Charvát
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Více fotografií na www.veslavkove.cz
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

1. RM ukládá místostarostovi města předložit radě
informaci o důvodech změny poskytovatele služeb
ostrahy zámku.

2. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc.č. 2984/9; 2985/5; 2984/40; 2983/1;
2983/7; 2984/35; 2984/41; 2983/8; 2983/4; 2983/2;
2983/6; 2984/39 a částí pozemků 2984/10; 2973/24;
2984/45; 2973/40; 2984/44; 2973/27; 2984/48;
2973/25; 2984/46, vše v k.ú. Slavkov u Brna (loka-
lita Topolová) z vlastnictví města a postupuje tento
záměr ZM.

3. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh
programu rozvoje města na rok 2010.

4. RM ukládá komisi pro regeneraci městské pa-
mátkové zóny předložit orgánům města návrh na roz-
dělení dotace co nejdříve po výzvě k podání žádosti
o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR
a MPZ na rok 2010. 

5. RM ukládá právníkovi města realizovat postup
při vymáhání dlouhodobě nehrazených odběratel-
ských faktur po splatnosti dle návrhu ředitele ZS-A
předloženého ve zprávě. 

6. RM zve ředitele ZS-A k projednání zprávy
k plánu akcí nezahrnutých do rozpočtu ZS-A na příští
řádnou schůzi RM.

7. RM stanovuje odpovědné osoby za přípravu jed-
notlivých akcí takto: Dny Slavkova – pí Tereza Cen-
ková, DiS, Slavnostní kolaudace nádvoří - pí Tereza
Cenková, DiS., Concentus Moraviae – Ing. Aleš Šil-
hánek, Folk a country – Ing. Aleš Šilhánek, Napo-
leonské dny – pí Tereza Cenková, DiS., 15. výročí za-
ložení DSO Ždánický les a Politaví – pí Tereza
Cenková, DiS., Vzpomínkové akce – pí Tereza Cen-
ková, DiS. RM dále ukládá odpovědným osobám
předložit RM do 24. 2. 2010 podrobný scénář pří-
pravy jednotlivých akcí.

8. RM dává souhlas Sportovnímu klubu SK Slav-
kov u Brna k podnájmu travnatého fotbalového hřiště
v areálu stadionu pro sedm zápasů „B“ týmu FC
Brno, a to každou druhou neděli od 14. 3. 2010
včetně, s podmínkou, že Sportovní klub SK Slavkov
u Brna vlastními náklady provede údržbu a odstranění
škod na hřišti po těchto zápasech.

9. RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní
smlouvě k restauraci na stadionu ze dne 23. 8. 2007
mezi městem jako pronajímatelem a Ladislavem Mi-
chálkem a Vlastimilem Lysákem jako nájemci, kterou
se společnými nájemci stanou Ladislav Michálek
a Vladislav Eremiáš, za podmínky předchozí úhrady
celého dluhu nájemců z této nájemní smlouvy.

10. RM ukládá MěÚ sledovat situaci kolem vra-
cení městem odvedeného pojistného na sociální za-
bezpečení za 1. pololetí r. 2010 a průběžně o ní radu
informovat.

11. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o budoucí nájemní smlouvě ke koupališti mezi měs-
tem a SK BEACHVOLLEYBALL SLAVKOV o.s.

12. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci „Město Slavkov u Brna – Zásahový dopravní
automobil“ s firmou Knězek, s. r. o.

13. RM předkládá ZM zprávu „Koncepce školství
města Slavkova u Brna“. RM současně jmenuje pra-
covní skupinu pro řešení problematiky mateřského
školství ve městě ve složení: Ing. Jiří Doležel,
RNDr. Hana Kotíková, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Eva Ju-
rásková, Mgr. Vladimír Soukop, Mgr. Jiří Půček.

14. RM schvaluje následující financování revitali-
zace polikliniky – Tyršova 324: zateplení spojova-
cího krčku – 400 000 Kč, vestavba výtahu –
1 300 000 Kč, spoluúčast k dotaci – 6 810 000 Kč.

15. RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou
vyhlášku města Slavkova u Brna č. …, kterou se mění

obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
č. 38/2002. 

16. RM bere na vědomí aktuální informace o tech-
nickém stavu budovy „Bonaparte“ Palackého nám.
čp. 126. Současně ukládá odboru IR objednat prove-
dení nejnutnějších oprav střechy a svodů dešťové
vody budovy „Bonaparte“ Palackého nám. čp. 126,
pokud firma PRELAX spol. s r.o. v termínu do 15. 5.
2010 předmětné práce nezrealizuje na základě před-
běžné dohody uvedené v zápise z jednání ze dne
28. 1. 2010. RM ukládá FO v případě, že opravy bude
realizovat města Slavkov u Brna, vynaložené pro-
středky přefakturovat společnosti PRELAX spol.
s r.o. 

17. RM ukládá FO předložit na nejbližší jednání
RM návrh na financování dotace ve výši do
50 000 Kč pro místní svaz skautů a skautek ČR –
Junák, středisko 626.03 Slavkov u Brna na opravu
jejich klubovny.

18. RM bere na vědomí zprávu o výstavbě byto-
vých domů na Zlaté Hoře, kterou realizuje Pavel Čá-
slava.

19. RM souhlasí se zřízením práva odpovídajícího
věcnému břemenu k pozemkům parc. č. 1196/3
a 1194/4 v k. ú. Slavkov u Brna, spočívajícího v právu
chůze a jízdy a v právu umístění čerpací jímky na
splaškové vody pro Ing. Jiřího Karkošku a Ing. arch.
Davida Kudlu.

20. RM postupuje záměr směny pozemku parc.
č. 3188/5 ostatní plocha – neplodná půda v k. ú. Slav-
kov u Brna k rozhodnutí ZM.

21. RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním
záměru prodeje pozemku parc. č. 3067 orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města nejvyšší na-
bídce při stanovení minimální ceny 300 Kč/m2.

22. RM souhlasí se zasláním výpovědi nájmu bytu
dle bodu II. Výpovědi nájmu předložené zprávy
a souhlasí s uzavřením „Dohod o splátkovém kalen-
dáři“ dle bodu III. Uznání dluhu a dohoda o splátkové
kalendáři předložené zprávy. 

23. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu panu
Miroslavu Floriánovi za konečnou kupní cenu ve výši
513 776 Kč (uplatnění slevy 10 % před podpisem
kupní smlouvy). 

24. RM schvaluje zaslání závazné nabídky pře-
vodu bytové jednotky stávajícím nájemcům v sídlišti
Nádražní č. p.1153 a č.p.1154, Slavkov u Brna, v ter-
mínu do 28. 2. 2010.

25. RM uznává zhoršení podmínek pro užívání
bytů a společných prostor domu sídl. Nádražní 1157-
58 po dobu provádění jeho revitalizace a poskytuje
všem nájemcům bytů slevu z nájemného ve výši
50 %, po dobu od 1. 1. 2010 do 28. 2. 2010 a dále ve
výši 25%, po dobu od 1. 3. 2010 do 30. 9. 2010.

26. RM schvaluje Směrnici o sociálním fondu
v předloženém znění. 

27. RM schvaluje odprodej služebního automo-
bilu Felicia Combi (r. v. 1995) z majetku města v in-
tencích předložené zprávy.

28. RM ukládá městskému úřadu a ZS-A zajistit
distribuci propagačních materiálů v souladu se studií
proveditelnosti k projektu „Přijďte poznat víc – město
Slavkov – Austerlitz“.

29. RM souhlasí s pořádáním 7. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 8. 1. 2011 a se
zvýhodněným nájemným na tuto akci. Dále schvaluje
uzavření smlouvy o hudební produkci s hudebním
souborem Panorama zastoupeným PhDr. Ivo Klen-
kem.

30. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Da-
rovací smlouvy č. 1-3/2010 a s jejich zařazením do
sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.

31. RM ukládá MěÚ předložit RM vyjádření k do-
pisu hejtmana JMK.

32. RM nesouhlasí se zapojením města do kam-
paně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na
budovu městského úřadu. 

33. RM neakceptuje nabídku společnosti Domo-
vem české hudby, o.p.s. na uspořádání koncertu ve
městě Slavkově u Brna.

34. RM nesouhlasí s připojením se k výzvě za-
slané Městským úřadem Břeclav. 

35. RM vyslovuje poděkování společnosti Rostě-
nice, a.s., TSMS a manželům Durkovým za přípravu
a průběh 4. městské zabijačky. 

36. RM ukládá MěÚ předložit RM návrh na zru-
šení poplatku ze vstupného.

37. RM konstatuje, že vzhledem k platným práv-
ním předpisům nemůže vyhovět žádosti MK Auster-
litz o prominutí poplatku ze vstupného a tomboly na
3. motobálu.

38. RM neakceptuje nabídku Karla Knopa-KAR-
COM na preventivní samolepky označující výskyt
zvířat v domě.

39. RM bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ
o výsledku výběrového řízení na obsazení místa vedoucí
finančního odboru a skutečnost, že tajemník MěÚ v sou-
ladu s doporučením výběrové komise nenavrhuje RM
žádného z uchazečů na jmenování do funkce vedoucího
FO. RM současně bere na vědomí informaci tajemníka
o zajištění činnosti FO do doby vypsání nového výbě-
rového řízení na místo jeho vedoucího.

68. řádná schůze RM – dne 1. 2. 2010

Dva kfiíÏenci hledají majitele
V současné době se v záchytných kotcích Měst-

ské policie nacházejí hned dva odchytnutí kří-
ženci. Jedná se o dlouhosrstou vícebarevnou
fenku a jednobarevného krátkosrstého psa. Oba
jsou staří něco mezi druhým až třetím rokem. 

Případný majitel nebo zájemce o tyto psy se
může přihlásit na Městské policii ve Slavkově
u Brna, Palackého nám. 65 nebo na tel. 544 121
156, 725 746 436, 725 746 435.

velitel MP Pavel Ehrenberger

při této akci a já osobně si vztahu a přátelství s je-
jich předsedou velmi vážím. Dále chci poděkovat
manželům Ingrid a Ivanu Durkovým, kteří zajiš-
ťovali občerstvení a výdej pochutin z kotlů, a ko-
lektivu pracovníků TSMS, kteří připravili tech-
nické zázemí pro pořádání akce a po celou dobu
pomáhali s výdejem polévky. Dík patří i Uzenář-
ství Kuda, Františku a Jiřímu Kudovým, kteří se
k městské zabijačce připojili již tradičním obdaro-
váváním svých zákazníků balíčky svých výrobků.
Věřím, že tradice městských zabijaček bude po-
kračovat i v příštím roce 2011 svým již 5. roční-
kem a opět se při příležitosti dnes již tradiční slav-
kovské akce všichni setkáme v pohodové
atmosféře stejně jako letos.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

(Dokončení ze str. 2)
Ohlédnutí za mûstskou zabijaãkou
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1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské
policie Slavkov u Brna za rok 2009 a předkládá ji
k projednání ZM.

2. RM ukládá OSÚPÚ připravit návrh výběro-
vého řízení na zpracování dalších nutných materiálů
(generel dopravy a vyhodnocení vlivů ÚP na životní
prostředí) na dokončení nového územního plánu.

3. RM bere na vědomí Výroční zprávu za rok
2009 příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Aus-
terlitz.

4. RM bere na vědomí doplněný plán akcí neza-
hrnutých do rozpočtu ZS-A na rok 2010.

5. RM bere na vědomí informaci o důvodech
změny poskytovatele služeb ostrahy zámku.

6. RM bere na vědomí zprávu o činnosti TSMS
v roce 2009 – připravenost na rok 2010.

7. RM schvaluje poskytnutí následujících přís-
pěvků z položky č. 27 – Příspěvky neziskovým or-
ganizacím: Moravský rybářský svaz – 50 % před-
pokládaných nákladů, nejvýše však 25 000 Kč na
pořízení stavební buňky; Junák – 45 000 Kč na
opravu klubovny. RM současně ukládá MěÚ uvést
ve smlouvě o příspěvku Moravskému rybářskému
svazu povinnost MO MRS, o.s., Slavkov u Brna tr-
vale pečovat o travní plochy na sousední parcele ve
vlastnictví Města Slavkova u Brna, která přímo sou-
sedí s rybničním břehem na straně severní a vý-
chodní. RM dále doporučuje ZM schválit následující
rozpočtové opatření: zvýšení položky č. 27 – Pří-
spěvky neziskovým organizacím – 25 000 Kč, sní-
žení položky č. 32 – Příspěvky církvím – 25 000 Kč.

8. RM schvaluje vzdání se práva zvýšit nájem pro
rok 2010 o míru inflace u nebytových prostorů a po-
zemků.

9. RM doporučuje ZM schválit zrušení oddílu IV
– Poplatek ze vstupného, čl. 18, 19 a 20 ve vyhlášce
č. 38/2002 o místních poplatcích. Dále doporučuje
v oddíle V – Poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj, v čl. 26 – Sazba poplatku, doplnit v první
větě slovo „povolený“ ve znění: „Poplatek za každý
povolený VHP činí 5000 Kč na každé 3 měsíce“
a zrušit větu druhou. 

10. RM schvaluje převod počítačové sestavy s in-
ventárním číslem 20218 Sboru dobrovolných hasičů
Slavkov.

11. RM ukládá veliteli městské policie (MP)
předložit rozpočet MP pro rok 2010 současně s roz-
borem hospodaření MP za rok 2009.

12. RM předkládá ZM k projednání vyjádření
MěÚ k dopisu MUDr. Hartla ve věci rozúčtování
služeb na poliklinice.

13. RM schvaluje zaslání závazné nabídky pře-
vodu bytové jednotky panu Zdeňku Vídeňskému za
nabízenou kupní cenu 584 043 Kč.

14. RM schvaluje prodej bytové jednotky č.7, síd-
liště Nádražní 1155, Slavkov u Brna, panu Janu Eh-
renbergerovi za cenu 1 000 100 Kč + úhrada pohle-
dávek za předchozím uživatelem v celkové výši
23 453 Kč a zároveň doporučuje ZM schválit uza-
vření kupní smlouvy na prodej tohoto bytu panu
Janu Ehrenbergerovi.

15. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
s panem Stanislavem Čermákem na dobu určitou do
31. 5. 2010.

16. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
nebytového prostoru – sklepní místnost v bytovém
domě č.p. 1357, sídliště Zlatá Hora, Slavkov u Brna,
za nájemné 47,08 Kč/m2/měsíc.

17. RM schvaluje Nařízení města Slavkov u Brna
o zpoplatnění stání na parkovišti v ulici Boženy

Němcové v předloženém znění a souhlasí s uzavře-
ním smlouvy na dodávku jednoho parkovacího au-
tomatu od společnosti ELTODO dopravní systémy
s.r.o. za cenu 175 000 Kč vč. DPH.

18. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci: „DPS – realizace úsporných opatření v rámci
programu Zelená úsporám“ s firmou Pavel Čáslava-
Čáslava-stav za cenu 4 337 058 Kč včetně DPH za
podmínky schválení financování akce v ZM.

19. RM ruší své usnesení ze 68. schůze k bodu
č. 4.18. ze dne 1. 2. 2010 a dává souhlas k uzavření
dodatku k nájemní smlouvě se společností TOMAS
holding, a.s. ze dne 27. 9. 2005 na užívání pozemku
parc. č. 3067 v k. ú. Slavkov u Brna v předloženém
znění.

20. RM postupuje žádost o souhlas se zveřejně-
ním záměru směny pozemků parc. č. 340/1; 340/2
a 340/3 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
k rozhodnutí ZM.

21. RM dává souhlas k uzavření smlouvy s E.ON
Distribuce, a. s., o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích
parc.č. 354/5; 347/18; 349/1; 347/4; 351/3; 350/1;
349/6; 351/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

22. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem částí pozemků parc. č. 1553/1 a parc.
č. 1373/5 o celkové výměře 16 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna (u polikliniky) za účelem umístění automatu
na prodej mléka se společností AGROS VYŠKOV-
DĚDICE, a.s.

23. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím
pozemků parc. č. 681/1 ostatní plocha a parc.
č. 681/2 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna (ul.
Kollárova a Slovákova) z vlastnictví ČR – ÚZSVM
do vlastnictví města formou bezúplatného převod.

24. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím
pozemku parc. č. 1552/2 ostatní plocha, ostatní ko-
munikace v k. ú. Slavkov u Brna (ul. Tyršova)
z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města for-
mou bezúplatného převodu.

25. RM schvaluje návrh okruhu společností k po-
dání cenové nabídky na realizaci stavebních úprav
pro zřízení nové služebny MP, stanovuje hodnotící
komisi k posouzení nabídek, souhlasí s navrženými
kvalifikačními předpoklady a obchodními podmín-
kami a schvaluje hodnoticí kritérium výběru reali-
zátora.

26. RM bere na vědomí informaci o výsledcích
regionálního kola soutěže o Cenu za nejlepší pří-
pravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ
za rok 2009.

27. RM schvaluje rozpočet městského úřadu na
rok 2010 v předloženém znění a ukládá tajemníkovi

MěÚ předložit RM upravený rozpočet městského
úřadu v návaznosti na přijaté dotace na výkon státní
správy v termínu nejpozději do 30. 11. 2010.

28. RM schvaluje v předloženém znění rozpočet
sociálního fondu na rok 2010 a výši ročního přís-
pěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro
MěÚ a pro Městskou policii.

29. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o poskytování telekomunikačních služeb se společ-
ností VIVO CONNECTIONS spol. s r. o.

30. RM schvaluje uzavření dodatku k dohodě se
společností PRELAX spol. s r.o., podle něhož bude
pojištění budovy č. p. 126 zajišťovat PRELAX
a město bude hradit 50 % pojistného.

31. RM bere na vědomí omezení provozu Mateř-
ské školy Zvídálek ve Slavkově u Brna v době jar-
ních prázdnin v termínu od 1. 3. do 5. 3. 2010 včetně.

32. RM doporučuje ZM udělit cenu města ve spo-
jení s medailemi města panu André Poirotovi.

33. RM nesouhlasí s poskytnutím finančního přís-
pěvku pro pořádání koncertu „K poctě sv. Miku-
láše“. 

34. RM ukládá zpracovateli zprávy předložit zdů-
vodnění, proč došlo k porušení usnesení RM ve věci
počtu vydaných propagačních materiálů na veletrhu
Regiontour.

35. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ZO
ČZS Slavkov u Brna na výstavu ovoce v roce 2010
ve výši 4000 Kč z položky příspěvky neziskovým
organizacím.

36. RM souhlasí se zvýhodněným nájmem
v Centru Bonaparte pro MO MRS, o. s. na tradiční
„Rybářský věneček“ v termínu 22. 1. 2011.

37. RM souhlasí se zapůjčením kinosálu pro MO
Moravského rybářského svazu, o.s.

38. RM bere na vědomí článek ve Vyškovském
deníku ze dne 6. 2. 2010.

39. RM ruší své usnesení ze 68. schůze k bodu
č. 4.17. ze dne 1. 2. 2010 a souhlasí se zveřejněním
záměru směny pozemku parc. č. 3188/5 ostatní plo-
cha – neplodná půda v k. ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví města.

40. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
na akci: „Studie proveditelnosti pro Technologické
centrum ORP Slavkov u Brna“ s firmou HCM Com-
puters, s.r.o., za cenu 72 000 Kč vč. DPH.

69. řádná schůze RM – dne 15. 2. 2010

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

Zasedání zastupitelstva mûsta
V pondělí dne 8. března se v 17 hodin koná

v zasedací místnosti městského úřadu veřejné
XIV. řádné zasedání zastupitelstva města. 

Odbor životního prostředí oznamuje občanům,
že v únoru v budově městského úřadu rozšířil
sběrné místo pro odkládání vysloužilých malých
elektrozařízení. Ke sběrným boxům od společností
ASEKOL a ECOBAT přibyla další nádoba od spo-
lečnosti EKOLAMP. Do této modré nádoby mů-
žete odložit vysloužilé úsporné kompaktní zá-
řivky, výbojky, trubicové zářivky do 40 cm
a světelné zdroje s LED diodami. Zářivky a vý-
bojky odkládejte opatrně, aby se nerozbily! Kla-
sické žárovky, reflektorové a halogenové žárovky
patří do popelnice, lineární zářivky delší než 40 cm
je možné odevzdat na sběrném dvoře nebo u pro-
dejců těchto zářivek. 

Na městském úřadu (budova pošty) může tedy
každý občan nebo firma do sběrného boxu společ-
ností Asekol odložit drobné eletrozařízení, např.
starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové

vybavení, rádio, přehrávač a podobně. Velikost je
omezena velikostí boxu a velikostí vhozu – při-
bližně 30 x 30 cm. Do malého zeleného boxu od
společnosti ECOBAT se sbírají malé akumulátory
a baterie. Veškeré spotřebiče a elektrozařízení je
také možné zdarma odevzdat na sběrném dvoře spo-
lečnosti Respono, a.s., nebo v obchodech elektro.

Jednotlivé systémy zpětného odběru elektrospo-
třebičů zajistí zdarma odvoz recyklaci a případnou
ekologickou likvidaci. Město za tyto služby ne-
platí, naopak – podle množství sebraných zařízení
získává od jednotlivých systémů finance do rozpo-
čtu města. Za rok 2009 se ve Slavkově prostřed-
nictvím sběru elektrošrotu vrátilo do městské po-
kladny více než 45 tisíc korun.

O dalším rozšíření služeb v odpadovém hospo-
dářství vás bude odbor ŽP průběžně informovat.

Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP  

Sběr zářivek na městském úřadě
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I v letošním roce probíhají v celé republice
soutěže ZUŠ, a to v kategoriích: komorní hra
s převahou dechových nástrojů, komorní hra
s převahou smyčcových nástrojů a dechové or-
chestry. Pořadatelem okresního kola byla naše
škola. Ve středu 17. února jsme se na jeden den
stali hostiteli 80 muzikantů ze Základních umě-
leckých škol Bučovice, Ivanovice na Hané, Rou-
sínov, Vyškov a Slavkov u Brna, kteří se před-
stavili ve 27 souborech různého obsazení.
Všechny soutěžící i jejich učitele, ředitele škol
a hosty přivítala v sále ZUŠ ředitelka školy MgA.
Jana Jelínková. Velmi mile působilo i přivítání od
starosty Ing. Ivana Charváta, který všechny zú-

častněné seznámil s historií i současností města
Slavkova. Také tajemník MÚ Ing. Pavel Dvořák
zavzpomínal na svá hudební vystoupení při sou-
těžích, na pocit trémy a zdůraznil, že i když
všichni nevyhrají, důležité je, aby se láska
k hudbě stala nedílnou součástí jejich života.
Všichni soutěžící v každé kategorii a bez rozdílu
věku podávali maximální výkony. Práce 15 po-
rotců tudíž nebyla jednoduchá a každé pořadí
pečlivě zvažovali. Nejtěžší bylo určit postupu-
jící do krajských kol. Soubory a soutěžící, kteří
budou náš okres dále reprezentovat:

Duo zobcových fléten ZUŠ Slavkov u Brna –
Tamara Bláhová, Alexandra Bláhová

Pořádali jsme okresní kolo soutěže ZUŠ
Duo altových fléten ZUŠ Slavkov u Brna –

Kateřina Sáčková, Theresa Opletalová
Duo saxofonů a klavír ZUŠ Ivanovice na

Hané – Ilona Štroblíková, Jaroslav Voříšek, Kris-
tina Zahradníčková

Houslové duo ZUŠ Rousínov – Hana Bobová,
Tereza Homolová

Houslové duo ZUŠ Rousínov – Anna Hrbáč-
ková, Anežka Konečná

Dechový orchestr ZUŠ Bučovice
Všechno dopadlo dobře, strávili jsme pří-

jemný den a nezbývá, než popřát všem žákům
hodně štěstí v dalším soutěžení.

Martin Uma, zástupce ředitelky školy

Pozvánka na koncert
Ve čtvrtek 18. března v 17.30 hod. se koná

v sále ZUŠ Fr. France KONCERT NA dva
KLAVÍRY.

Účinkují: Petr Feldmann a Jakub Kozák, Ro-
mana Cholastová a Helena Chlebcová.

Srdečně zveme. jaj

Pozvánka na výstavu
Výtvarný obor ZUŠ Fr. France ve Slavkově

u Brna vás srdečně zve na výstavu Cesta
kolem světa. Vernisáž se koná ve čtvrtek 25.
března v 15.30 hodinv prostorách slavkov-
ského zámku (Historický sál). Výstava potrvá
do 28. května 2010. zuš

Duo zobcov˘ch fléten s klavírem 
(A. ·ujanová, K. Pflimpflová, A. Handrla) Foto: M. Uma

Klarinetové trio 
(K. Michálková, D. Lebeda, D. Kurdík) Foto: M. Uma

V měsících prosinci a lednu si naši předško-
láci mohli vyzkoušet své plavecké a potápěčské
schopnosti. Zúčastnili se předplaveckého vý-
cviku v aquaparku ve Vyškově. Rodiče vybavili
své děti potřebnými věcmi a mohlo se začít. Pod
vedením zkušených lektorek děti absolvovaly
4 vyučovací lekce plné her ve vodě, zpestřené
pomůckami pro výuku plavání. Děti se ve vodě
cítily jako doma, spolupracovaly a prokázaly
velkou míru samostatnosti, která je ke zvlád-
nutí předplaveckého výcviku velmi důležitá. 

K pohodě a zážitkům dětí z plavání přispěla

ochota a spolupráce zaměstnanců a vedení Pla-
vecké školy ve Vyškově. Chceme poděkovat
také řidičům Vydosu Vyškov, kteří naše děti
bezpečně přepravovali a zvládali sněhovou na-
dílku na silnicích. 

Předplavecký výcvik patří do stálé nabídky
naší mateřské školy. Letos jej absolvovalo 54
předškoláků. Jeho organizační zajištění je pro
nás náročné. Vidíme však radost a spokojenost
dětí a rodičů, proto budeme v nabídce předpla-
veckého výcviku nadále pokračovat. 

Mgr. Zdeňka Rusnáková  

Plavu, plaveš, plaveme
Plavání v aquaparku ve Vy‰kovû Foto: M·

Pozvánka na besedu
V úterý 16. března v 18 hodin se v sále

ZUŠ Františka France bude opět konat be-
seda se známým muzikologem prof. Milo-
šem Štědroněm, tentokrát na téma Rusalka
Antonína Dvořáka. Beseda bude doprová-
zena hudebními a obrazovými ukázkami.
Zveme všechny milovníky na tuto výjimeč-
nou událost. Vstupné je dobrovolné. (pad)
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Poklady nejen z depozitáfiÛ (76)
Pohlednice (pokračování)

TOPOLANY
Obec leží asi 4 km východním směrem od

Vyškova, v údolí říčky Hané. Svůj název zís-
kala podle topolů, které rostly v jejím okolí. Nej-
starší písemná zmínka pochází z roku 1349.
Tehdy Topolany držel ve svém vlastnictví Ja-
rohněv z Buchlovic společně s bratry Ruprech-
tem a Stachem. Po Jarohněvově smrti však To-
polany připadly moravskému markraběti
Joštovi. V 15. století jednotlivé části obce,
včetně dvora, vlastnili Zich z Nedachlebic, kte-
rému je postoupil markrabě Jošt, dále Hanuš
z Mělčan, Mikuláš z Mělčan, Bohdal z Bařic,
Protivec ze Zástřizl a Proček a Mikuláš ze Zá-
střizl. V roce 1521 pak ves získává pustiměřský
klášter. Tento klášter zde však již od 14. století
část majetku vlastnil. V roce 1592 koupilo město
Vyškov v Topolanech mlýn. Současně zde však
působily mlýny dva. Jeden vyhořel v r. 1893,
druhý přestal pracovat ve 30. letech 20. století. 

Již od roku 1671 se v obci nacházela jedno-
třídní škola, v  r. 1876 byla rozšířena na dvoj-
třídní. Nová školní budova byla postavena v roce
1909. Dnes zde však již škola nepůsobí. 

K památkám Topolan patří kostel sv. Miku-
láše, vystavěný v roce 1761 v pozdně barokním
slohu. Nový vzhled získal kostel v roce 1897,
kdy byla jeho věž nově zastřešena cibulovitou
bání.

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Auster-
litz se nachází pouze jedna pohlednice ze 30. let

20. století, která představuje tři záběry z obce –
pohled na náves, školu a dům s doškovou stře-
chou.

TUČAPY
Obec leží cca 9 km jihozápadním směrem od

Vyškova. První písemná zmínka o ní pochází
z roku 1358, kdy část pozemků v Tučapech držel
Mikuláš z Habrovan. Dalšími známými majiteli
byli ve 14. století Mikuláš z Kyjovic, dále Ond-
řej a Petr z Kyjovic, Bohuš z Vyškova a Bedřich
z Lulče. V 15. století pak Jan z Lomnice, brněn-
ský řád minoritů, Jan a Bohuš z Drnovic a Vilém
z Miličína, který však Tučapy směnil za jiný ma-
jetek s olomouckým biskupstvím. 

V 15. století se v obci nacházel poddanský
dvůr, mlýn,  lázeň a dvě krčmy. 

V roce 1886 byla v Tučapech postavena nová
budova školy. Základní a mateřská škola v obci
působí dodnes.

K památkám obce patří pozdně barokní zvo-
nice s křížem, které se nacházejí na návsi.

Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz jsou
uloženy čtyři pohlednice Tučap. Nejstarší, ještě
dopisnice, která byla odeslána v roce 1907, nese
secesní úpravu a je provedena v jemně fialovém
odstínu. Další pohlednice, která byla odeslána
9. 8. 1943, zachycuje upravenou budovu místní
školy. Dvě pohlednice z 50. let 20. století zachycují
náves, dálkový pohled a významné budovy obce. 

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

Záběry z Topolan na Vyškovsku, 30. léta 20. století Pohled na významná místa Tučap, secesní dopisnice odeslaná 27. 12. 1907

Mûstská knihovna – v˘pÛjãní
doba v roce 2010

Dovolujeme si opět upozornit na skutečnost,
že byla rozšířena výpůjční doba v městské kni-
hovně. K dosavadnímu úternímu odpoledni při-
byla možnost celodenní návštěvy ve středu. Vý-
půjční doba je tedy následující:

Úterý: 12–17 hod.
Středa: 9–11.30 12.30–17 hod.
Zároveň upozorňujeme, že výpůjční doba

činí zpravidla 1 měsíc, proto laskavě žádáme ty
čtenáře, kteří si jsou vědomi svého zpoždění, ať
nás navštíví. Těšíme se na setkání s vámi.

Mgr. Jiří Blažek, MěK Slavkov u Brna

novinky, které si pro tento rok zámek připravil.
Jedná se především o nový celodenní zážitkový
program Po stopách napoleonských válek na
Moravě. Tento program bude návštěvníkům
zámku také prezentován v prostorách před zá-
meckou kavárnou, souběžně s provozem zámku
od 25. března do 2. května 2010.

Vernisáži bude předcházet tisková konference,
na které budou obchodní partneři, zástupci tour -
operátorů, představitelé podnikatelů z regionu
a zástupci sdělovacích prostředků seznámeni
s tím, co je připraveno pro nadcházející sezonu
v rámci široké kulturní nabídky.

Letošní sezona na zámku bude hodně pestrá.
O programu kulturních a společenských akcí
plánovaných na rok 2010 vás budeme podrob-
něji informovat v příštím (březnovém) čísle. Na
všechny zajímavé výstavy, koncerty i jiné spo-
lečenské akce v průběhu roku 2010 vás srdečně
zveme! Mgr. Jana Šemorová, ZS-A

Už za měsíc se opět otevřou brány slavkov-
ského zámku pro návštěvníky a turisty. Ve čtvr-
tek 25. března bude slavnostně zahájena další
sezona na Zámku Slavkov – Austerlitz. 

Při příležitosti zahájení sezony se od 15.30
hod. pro nejširší veřejnost uskuteční vernisáž
a výstava výtvarného oboru Základní umělecké
školy Františka France ze Slavkova, která nese
název „Cesta kolem světa“. Ke zhlédnutí budou
práce týkající se historie i současnosti, tradic,
zvyků a odlišností rozličných kultur světa. Tato
výstava přibližuje jednotlivé kontinenty s jejich
prostředím a obyvateli a také památky, které zde
vznikly. Zprostředkovává tak seznámení s růz-
nými civilizacemi a zajímavými místy naší pla-
nety. Výstava bude umístěna v galerii v přízemí
zámku, kde si ji návštěvníci budou moci pro-
hlédnout do konce května 2010 a bude otevřena
souběžně s provozem zámku.

V rámci zahájení sezony budou představeny

Slavnostní zahájení sezony na Zámku Slavkov – Austerlitz Vítání občánků 
Vítání nových občánků patří k dlouholetým

tradicí města Slavkova.Vážíme si toho, že i naše
mateřská škola se může podílet na této události.
Pod vedením zkušené paní učitelky Jarmily Vo-
lešové se děti na slavnostní obřad pečlivě při-
pravují. Za spolupráce rodičů děti vystoupí
s připravenými básničkami a písněmi. Společně
prožité chvíle a dojetí dotváří sváteční okamžiky
této tradice. Bc. Dagmar Červinková

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jifií BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Sou-
kopová, 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.

Vítání obãánkÛ Foto: archiv ‰koly

Archiv star‰ích zpravodajÛ najdete na

www.veslavkove.cz
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Rok 2009 lze v životě příspěvkové organizace po-
važovat opět za velmi úspěšný i přesto, že se přís-
pěvková organizace musela vyrovnat s negativními
dopady vnější ekonomické krize. Příspěvková orga-
nizace zaznamenala několik významných událostí
a úspěchů, které je třeba připomenout. 

Za nesporný úspěch lze považovat to, že se Zámek
Slavkov – Austerlitz zařadil jako první na jižní Mo-
ravě do mezinárodního programu ZIELE-TOP-
CÍLE. Jedná se o aktivitu, která má za cíl posílit pří-
hraniční turistický styk, turistické aktivity mezi státy
a zviditelnění výletních cílů jižní Moravy za společné
prezentace a spolupráce Top – výletních cílů jižní
Moravy a Top-Aus flugsziele Niederösterreich.
Zámek Slavkov se tímto dostal do TOP kategorie tu-
ristických cílů v regionu, a tím se vytvořil předpoklad
dalšího zvýšení počtu turistů a nových návštěvníků
města Slavkova ze zahraničí se všemi synergickými
efekty pro lokální podnikatelskou infrastrukturu.

Již řada významných osobností navštívila v minu-
losti slavkovský zámek. Mezi nejvýznamnější ná-
vštěvy v loňském roce se řadí listopadová návštěva
Zadarské župy (Chorvatsko) vedená županem Stipe
Zrilićem, který navštívil zámek v doprovodu hejt-
mana JmK Mgr. Michala Haška. Slavnostního ukon-
čení mezinárodního kurzu „NATO Civilians Pre-dep-
loyment Course“ (kurzy pořádá Velitelství výcviku –
Vojenská akademie ve Vyškově) v Divadelním sále
zámku se tentokrát zúčastnila i mimořádně vzácná
návštěva – náměstek generálního tajemníka NATO
pro výkonné řízení pan Douglas Dempster v dopro-
vodu velitele VeV – VA Vyškov plk. gšt. Ing. Jaro-
míra Zůny, MSc. Pozitivně lze hodnotit i další velmi
návštěvy významných osobností politického i kultur-
ního života.

Příspěvková organizace měla na začátku roku vy-
rovnaný rozpočet, nicméně v průběhu roku došlo ke
krácení příspěvku zřizovatele z důvodu nenaplňování
daňových příjmů do městského rozpočtu. K uvede-
nému přistoupil také pokles příjmů ze vstupného
a pokles zájmů ze strany firem o komerční pronájmy
z důvodu jejich úsporných opatření. Tento souhrnný
„výpadek“ v rozpočtu organizace musel být elimino-
ván komplexem opatření.

V prvé řadě došlo k výraznému až drastickému
omezení jakýchkoliv výdajů v rozhodujících nákla-
dových položkách. Poté následovalo omezení těch
činností organizace, které nejvíce zatěžují její rozpo-
čet a přitom na straně výnosů je jejich přínos mizivý.
Bylo nutné výrazně omezit činnost Informačního
centra – činnost a poskytované služby byly přesu-
nuty na pokladnu zámku. Paralelně byl omezen pro-
voz Městské knihovny na nejnižší únosné minimum.
Obě tyto činnosti jsou totiž přímo závislé na poskyt-
nutém příspěvku zřizovatele. V obou případech bylo
sekundárním projevem dočasné převedení pracov-
níků na jinou práci.

Aby se zabránilo dalšímu negativnímu vývoji v za-
městnanosti, orientovalo se vedení organizace na zís-
kání zdrojů z dotací zaměřených na udržení zaměst-
nanosti. Díky těmto prostředkům se podařilo zastavit
a v podstatě eliminovat popsaný negativní vývoj
s tím, že se vytvořily předpoklady pro dílčí postupné
zlepšení v roce 2010.

V kontextu výše uvedených a naznačených pro-
blémů pak ještě více vynikají dosažené výsledky
v řadě oblastí aktivit příspěvkové organizace.

V prvé řadě je to celkový počet návštěvníků
zámku, kteří v uplynulém roce navštívili placené akce
v areálu zámku. Tento počet v absolutním počtu pře-
kročil úroveň 70 tisíc a představuje rekordní výši, při-
čemž dosáhl 72 105 návštěvníků. Jde tak o histo-
ricky nejúspěšnější sezonu od roku 1989! Tento
úspěch je o to cennější, že dopady ekonomické krize
přinesly pokles návštěvnosti u některých jiných pa-

mátek v ČR i v desítkách procent. Pokud bychom
k uvedenému počtu připočetli také návštěvníky jar-
marků, kteří zavítali do areálu zámku v rámci Napo-
leonských dnů a Vzpomínkových akcí, pak počet ná-
vštěvníků překročil neuvěřitelných 96 tisíc!

Tento nezpochybnitelný úspěch je nutno přičíst
především tomu, že se podařilo najít nové atraktivní
aktivity, které oživily kulturní nabídku a přilákaly
mnoho nových návštěvníků. Nepochybně se projevil
i vliv všestranné propagace zámku díky komplexní
spolupráci se sdělovacími prostředky a zřejmě
i dopad z přínosu dotace na propagaci. Lze si jen přát,
aby se tento pozitivní výsledek podařilo i v následu-
jících letech udržet.

Pozitivním zjištěním je i stálý vysoký zájem o po-
řádání svatebních obřadů v historických prostorách
zámku, vloni také v zámeckém parku. Podobně lze
hodnotit i vysokou návštěvnost akcí pořádané pro ve-
řejnost, kde u řady z nich lze tyto označit již jako tra-
diční a kde návštěvnost byla oproti předchozímu roku
výrazně vyšší. 

Také počet výstav byl vyšší oproti roku 2008, po-
zitivně je třeba hodnotit jejich kvalitu i jejich prestižní
zaměření. V roce 2010 se uskutečnilo 14 výstav, tedy
o 3 více, než v roce 2008, a k těmto výstavám se
uskutečnilo 13 vernisáží, kterých se zúčastnilo cca
1800 návštěvníků.

Nejvíce navštívenou výstavou byla na zahájení se-
zony výstava fotografií fotografa Petra Knötiga
„Krásy jižní Moravy“. Další, stejně hojně navštíve-
nou a úspěšnou byla floristická výstava Benátský
karneval, která byla spojena s módní přehlídkou.
Z dalších výstav připomeňme výstavu fotografií zá-
meckého parku, brouků a motýlů Bedřicha Ma-
lečka a Otmara Beránka, Výstavu dřevěných hra-
ček Lubomíra Klementa spolu s výstavou Výtvarných
prací dětí slavkovských mateřských škol, výstavu
Kunštátští keramici, výstavu z díla Marie Steiner
doplněnou módní přehlídkou přední návrhářky Zu-
zany Machorkové, Výstavu obrazů s napoleonskou
tematikou“ z depozitářů ZS-A, výstavu pohlednic
a Paličkovaných betlémů.

V říjnu jsme zavzpomínali na 50 let od zahájení ši-
rokoúhlého promítání ve slavkovském Kině Jas zají-
mavou výstavou plakátů z filmových představení
a dokumentů přibližujících historii kina. 

Pokračovala obnovená tradice vzdělávacích cyklů
pro žáky základních škol. Tyto byly zaměřeny tema-
ticky jako součást výuky a využily je především slav-
kovské školy. 

Podobně tomu bylo i při společné prezentaci všech
slavkovských škol před koncem roku v rámci akce
Vánoce na zámku se slavkovskými školami, která
svým pozitivním ohlasem mezi veřejností navázala na
předcházející ročníky. Obdobně pozitivně je třeba
hodnotit i akce připravené ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže (Zámecké dýňobraní s DDM).

Pro veřejnost byly připraveny úspěšné jednorázové
akce, které se setkaly s pozitivní odezvou, jako např.
prohlídky opravených krovů a střechy zámku a pro-
hlídky depozitářů apod.

Za samostatnou zmínku stojí podíl příspěvkové or-
ganizace na úspěšném průběhu Napoleonských dnů,
zejména pak Vzpomínkových akcí k 204. výročí bitvy
u Slavkova. Je třeba zdůraznit, že město Slavkov
a zámek byly opravdovým centrem těchto akcí. Pro-
stor zámeckého parku využili příznivci tzv. re-enact-
mentu (živé historie) k ukázkám bojových situací,
doplněných přehlídkami a vojenskými pochody.
Vzpomínkové akce 2009 byly po zkušenostech
z předchozích dvou let a na rozdíl od minulosti opět
koncipovány vyváženě pro všechny zájmově a růz-
norodě orientované skupiny. Jejich pozitivní ohlas
mezi veřejností a vysoká návštěvnost jsou nejlepším
dokladem správně pojaté koncepce a vytyčení no-

vého směru.
Rozhodně nejkvalitnější kulturní zážitky poskytly

koncerty vážné i folklorní hudby a koncertní i pě-
vecká vystoupení. Všechna koncertní vystoupení se
setkala vždy s velkým zájmem veřejnosti, která svoji
účastí potvrdila nejen vysokou kulturní vyspělost, ale
i vztah k prostředí, ve kterém se koncerty konaly. Je
pochopitelně velmi obtížné i ošidné označit některé
za nejlepší, nicméně za naprosto mimořádné lze po-
važovat oba koncerty uskutečněné v rámci meziná-
rodního festivalu Concentus Moraviae a vystoupení
Johann Strauss Orchester Coburg, v závěru roku
pak adventní koncert Žesťového kvinteta a Klarine-
tového tria Zámecké dechové kapely.

Kromě těchto koncertů se dále konaly dva kon-
certy populární hudby v zámeckém parku, které díky
své návštěvnosti výrazně přesáhly ostatní pořádané
akce v areálu zámku:

Hudební festival Slavkov 2009 (Hana Hegerová,
Vypsaná fixa, Sto zvířat, Jaroslav Uhlíř, Anna K a Mi-
chal Hrůza) a zejména skvělý srpnový koncert britské
rockové legendy Jethro Tull.

V areálu zámku se v uplynulém roce uskutečnilo
dalších 34 akcí, přičemž naprosto největší návštěv-
nost vykázal Oldtimer Festival 2009. Za zmínku
svým významem a pozitivním ohlasem veřejnosti
stojí určitě Dny Slavkova 2009 a Svatourbanské
hody, zejména pak druhý ročník Hubertovy jízdy
a akce Mladá Svatomartinská vína na zámku nebo
Václavský jarmark či Tradiční předvánoční jar-
mark.

O všech akcích a aktivitách byli v průběhu roku
čtenáři Slavkovského zpravodaje průběžně informo-
váni.

Organizace pochopitelně také věnovala velkou po-
zornost údržbě památkového objektu. Objem vyna-
ložených prostředků byl i v roce 2009 oproti posled-
ním rokům stále na výrazně vyšší úrovni. Toto lze
hodnotit jedině pozitivně, protože získané zdroje
z provozování zámku by se měly vracet zpět do
údržby objektu. 

Posouzení trendu posledních let je patrné z grafic-
kého znázornění, přičemž zohledňuje pouze pro-
středky vygenerované z vlastní činnosti organi-
zace a čerpané z provozu, nikoliv účelové dotace
rozličného charakteru poskytované zřizovatelem.
Z grafu je také patrné, že vynaložené prostředky jsou
stále vyšší než celkový objem, který byl v minulosti
vkládán do oprav a údržby včetně údržby zeleně
a cest v parku, kterou od r. 2008 zajišťují TSMS.

Na tomto místě je třeba také připomenout a podě-
kovat řadě partnerů, kteří nezištně pomohli příspěv-
kové organizaci při řešení mnoha problémů v rámci
opravy a údržby. Mezi nejvýznamnějšími je třeba
uvést TERMO.CZ, s.r.o. Jiří Pospíšil,  REISTAV –
Ing. Jan Reichl, Rekonstruktiva s.r.o. – Zdeněk Miroš,
Václav Eliáš – TAPEL, Ing. Jiří Tesák – zahradnictví.

Lze si jen přát, aby i nadcházející rok 2010 byl bez
ohledu na vnější ekonomické podmínky pro příspěv-
kovou organizaci neméně úspěšný.

Údaje ke všem oblastem činnosti jsou převzaty
z Výroční zprávy ZS-A za rok 2009.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz byl v roce 2009 velmi úspěšný
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

V průběhu měsíce ledna jsme do výuky na
prvním stupni začlenili tematický projekt Zima.
V rámci tohoto projektu jsme uspořádali soutěž
„ O nejkrásnější stavbu ze sněhu.“ Počasí nám
přálo, sněhové nadílky bylo dost, takže stavby
dětí na školním dvoře byly velmi zdařilé.V další
soutěži, tentokrát výtvarné, měly děti za úkol

mohli zhlédnout svižné taneční vystoupení žákyň
7. ročníku, které dívky nacvičily pod vedením
p. uč. Charvátové v hodinách tělesné výchovy.
K dobré náladě na plese přispěly svými zajíma-
vými vystoupeními také dívky z tanečního oboru
ZUŠ. Při tanci nás doprovázela skupina s poně-
kud neobvyklým názvem Nová tchyně. 

Na závěr bych touto cestou jménem naší školy
ještě jednou vyjádřila poděkování všem sponzo-
rům, kteří věnovali ceny do tomboly, i paní Kra-
hulové, která se ujala nácviku polonézy, a v ne-
poslední řadě také panu Tesákovi za krásnou
květinovou výzdobu. 

Doufáme, že se na „tyršováckém“ plese
všichni dobře bavili a za rok se budeme opět těšit
na shledanou. pp

Dějepisná olympiáda
Každým rokem probíhá koncem měsíce

ledna na DDM ve Vyškově okresní kolo Děje-
pisné olympiády. Tematické zaměření letošního
roku bylo „Od pěstního klínu ke Zlaté bule si-
cilské“. Naši školu v okresní soutěži reprezen-
tovaly žákyně Hana Burýšková z 9.B a Marie
Hrabovská z 8.B. Vedly si velmi dobře. M. Hra-
bovská obsadila 3. místo a H. Burýšková 4.
místo. Obě postupují do krajského kola, které
proběhne 8. dubna 2010 ve Středisku volného
času v Brně.

Děvčatům blahopřejeme, přejeme úspěch
v krajském kole a děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy. md

V sobotu 6. února se konal již XVI. tradiční
školní ples ZŠ Tyršova. Jeho četné návštěvníky
opět potěšila bohatá tombola s mnoha hodnot-
nými i drobnějšími cenami. Avšak ani ti, kteří
neměli štěstí na správné losy, a neobohatili tak
svou domácnost o novou televizi, domácí pe-
kárnu či úhlovou brusku, popřípadě neodjeli
domů na zbrusu novém kole, jistě nelitovali, že
na ples přišli. 

Ples zahájili žáci 8. a 9. ročníků, kteří pod ve-
dením paní Lenky Krahulové nacvičili polonézu.
Dívkám v dlouhých bílých šatech a hochům ve
společenském oděvu to moc slušelo a jejich
ladné pohyby na parketě naladily i ostatní ná-
vštěvníky k tanci, takže za chvíli byl parket téměř
plný. V průběhu večera pak ještě návštěvníci

Čtvrťáci na Urbánku
Tak jsme se přece dočkali! Letošní zima

dětem dává bohatou nadílku, a tak mohou trá-
vit volný času u zimních radovánek na sněhu
i ledu. Do přírody jsme se vydali také jedno
všední mrazivé dopoledne se spolužáky a spo-
lečně si zvolili nedaleký cíl – Urbánek.

Již samotná cesta se pro děti stala náročným
sportovním výkonem, v hlubokém sněhu se bo-
řily po kolena a tak se navzdory nízké teplotě
brzy zahřály. Chvíle na vydýchání jsme využili
povídáním o životě zvířat během zimních mě-
síců, o vlastnostech vody, vyzkoušeli jsme si,
zda bychom se neztratili a v okolí Slavkova se
správně zorientovali. Na vrcholu kopce jsme si
při pohledu na okolní krajinu připomněli sla-
vnou historii bitvy tří císařů a konečně došlo
i na stavby ze sněhu. Děti si vlastně ani neuvě-
domily, ze si opakují učivo a „školou v přírodě“
byly nadšené. Finální závody v koulení sudu
z Urbánku a v běhu závějemi dobrou náladu
jen umocnily, takže včasnému návratu do školy
pomohl jen příslib dobrého oběda.

Všem školou povinným i nepovinným výlet
zasněženou krajinou doporučují čtvrťáci ze ZŠ
Tyršova! hp

namalovat co nejkrásnějšího sněhuláka. Se
zimou souvisí také sportování, proto jsme si
v hodinách připomněli důležitou sportovní udá-
lost – Zimní olympijské hry ve Vancouveru.
V průběhu celého měsíce jsme zařazovali vy-
cházky s cílem pozorovat zimní krajinu, všímat
si změn v přírodě a hledat stopy zvířat. im

Projekt Zima

Školní ples

H. Bur˘‰ková a M. Hrabovská Foto: archiv ‰koly

Polonéza Foto: archiv ‰koly

Projekt Zima Foto: archiv ‰koly

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 15. března do 12 hodin. Přednostně budou za-
řazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu 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 za-
sílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí www.zskomslavkov.cz

Dějepisná olympiáda
Dne 26. ledna se ve Vyškově konalo okresní

kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezen-
tovaly Michaela Rozporková a Nikola Schnei-
derová. Míša se umístila na krásném pátém
místě a postupuje do krajského kola.

Blahopřejeme a držíme palce. zšk

Ve středu 3. února jsme již podruhé přivítali na
naší škole Mgr. Lenku Bínovou, která se s námi
přišla podělit o zkušenosti ze své praxe.

Pracuje mnoho let v pedagogicko-psycholo-
gické poradně s dětmi se specifickými poruchami
učení a chování, a tak mohla předat cenné rady ro-

Florbalový Orion cup
19. a 20. ledna se konalo krajské kolo celo-

státní florbalové soutěže nazvané Orion Cup. Dva
týmy z naší školy se na tento svátek florbalu pro-
bojovaly a získaly právo reprezentovat nejen
Slavkov ale i celé Vyškovsko. 19. ledna hráli v Je-
dovnicích naši starší chlapci. Svým bojovným vý-
konem skončili těsně před branami play-off, na
5.–8. místě. Starším dívkám se o den později tak-
též v hale v Jedovnicích vedlo o něco lépe, když
po jedné výhře, remíze a prohře obsadily 5. místo.
Oba týmy na krajské úrovni rozhodně ostudu ne-
udělaly a po celou dobu turnaje podávaly dobrý
a srdnatý výkon. Účast v krajském kole vzhle-
dem k obrovskému boomu této dynamické hry je
velkým úspěchem. Mgr. Bauer

S velkým ohlasem u žáků se setkal výukový
program SEV Rychta Krásenko „Dotekem k po-
znání“, který absolvovali naši sedmáci koncem

I letos pokračujeme s dětmi navštěvujícími
Školní družinu v terapeutických aktivitách.
Proto jsme s radostí přijali nabídku sdružení
„Rodinná pohoda“ z Vyškova, která se zabývá
canisterapií. Tento pojem je složen ze slov
„canis – pes a terapie – léčení“. Jedná se tedy
o způsob terapie, která využívá pozitivního pů-
sobení psa na člověka.

Pro děti prvního stupně nám pedagožka se
zkušeným psovodem nabídla bezpečnostní pro-
gram s názvem „Když potkám psa“. Jednalo se
o zábavnou formu her a informací z etiologie,
jako prevenci před napadením agresivním psem.

Pejsci, kteří k nám přijeli, byli čtyři šeltie.
Dva z nich měli dokonce pohádková jména –

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat amatér-

ských ornitologům, panu Bartlovi z Rousínova
a panu Navrátilovi ze Slavkova, kteří bez nároku
na honorář  připravili pro žáky naší školy besedu
na téma Ptactvo Slavkovska. Děti se dozvěděly
spoustu zajímavostí nejen o běžných druzích ptáků
žijících v okolí našeho města, ale i o vzácných
chocholouších, jejichž výskyt  je ve Slavkově ra-
ritou. Získaly informace o kroužkování ptáků
a jaký je význam tohoto značení. Žáci přírodopis-
ného semináře se již těší na jaro, kdy jim byla při-
slíbena ukázka odchytu a kroužkování pěvců ve
volné přírodě. Ještě jednou děkujeme. zšk

Vrabčákovy ptákoviny
Výukové programy v Lesní škole Jezírko

v Brně-Soběšicích jsou mezi našimi dětmi velmi
oblíbené. Tentokrát se výukového programu
Vrabčákovy ptákoviny zúčastnili žáci 7. tříd.
Dozvěděli se spoustu zajímavostí z ptačí říše,
zopakovali si naše nejznámější ptačí druhy, pro-
zkoumali podrobně stavbu ptačího pera, oprá-
šili si zeměpisné znalosti nad mapou, kde sle-
dovali cesty tažných ptáků.

Největším zážitkem pro děti však bylo vyrá-
bění ptačích budek. Práce s pilkou, opracovávání
dřeva rašplí a pilníkem, zatloukání hřebíků bylo
pro mnohé opravdovým dobrodružstvím. Zvlášť,
když si velmi povedené hotové výrobky mohli
odvézt s sebou do školy. Budou pěknou a hlavně
užitečnou ozdobou školního dvora. (MiL)

ledna. V malebném a zasněženém Krásenku ne-
byli naši žáci poprvé. Ovšem poprvé v životě si
většina z nich mohla  pohladit  chameleona,
držet v ruce hada korálovou či pomazlit se
s malým gekončíkem. Některé děti měly zpo-
čátku strach dotýkat se živočichů, když se ovšem
dozvěděly něco blíže z života těchto plazů, když
zapomněly na vypěstované předsudky, byli hr-
diny dne hlavně sami před sebou. Přestávku
jsme mohli, díky ochotě pracovníků Rychty, vy-
užít k vyzkoušení chůze na sněžnicích, což také
většina z nás zakusila poprvé. Závěrečná konfe-
rence o neznámém tvorovi, kterého musely děti
vymyslet, přestavit a vysvětlit způsob jeho ži-
vota, zakončila náš nevšední školní den. (MiL)

Dotkni se a přestaň se bát

Vilík a Aninka. Děti byly z pořadu nadšené,
a tak jsme se rozhodli pozvat je k nám ještě jed-
nou. Jistě se ptáte kdy? No přece 1. června – to
abychom jim znovu udělali radost na Den dětí.

Za ŠD D. Andrlová

dičům, jak dítě správně vést ke zdárnému vstupu
do školy. Současně odpovídala na jejich četné do-
tazy směřované ke konkrétním projevům dětí. Ro-
diče díky ní získali větší jistotu, že spolu s dětmi
úspěšně zvládnou vstup do 1. třídy. Těšíme se na
další spolupráci. kolektiv 1. stupně ZŠ

Pejsci v ŠD

Beseda s psycholožkou

Dûti a ‰eltie Foto: archiv ‰koly

Florbal Foto: archiv ‰koly

Dotkni se… Foto: archiv ‰koly

Dotkni se… Foto: archiv ‰koly
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Pohádkový den v DDM
O pololetních prázdninách se děti proměnily

v princezny a rytíře a strávily tak celý den
v DDM. Pohádkové postavy nejen vyráběly
meče a koruny, ale také plnily rozličné úkoly, tak
jak už to v pohádkách bývá. Na závěr nechyběl
ani bál, na kterém si princezny a rytíři spolu za-
tančili mazurku. Všechny krásné masky byly od-
měněny sladkou cenou. DDM

Dětský karneval
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna

pořádá v neděli 14. března od 14 hodin v sále
restaurace Bonaparte dětský karneval.
Vstupné: maska 30 Kč, bez masky 40 Kč.
Hudba, tombola, občerstvení, tanec. Těšíme
se na vaše nápadité masky! DDM

Velikonoční prázdniny
Dům dětí a mládeže ve Slavkově pořádá ve

čtvrtek a pátek 1. a 2. dubna od 8 do 13 hodin
velikonoční prázdniny (možnost přihlásit i na
jednotlivé dny). Cena: 50 Kč na jeden den.
S sebou pouze svačinu a přezůvky.

Program: čtvrtek – velikonoční pečení, pátek
– velikonoční sportování. Děti je nutné přihlásit
předem a vyplnit přihlášku! Nejpozději do 29.
března. Počet míst je omezen, přihlaste se včas!
Bližší informace na tel. 544 221 708. DDM

O sladkou dortu DDM
Pro děti 4.–6. tříd jsme v době pololetních

prázdnin uspořádali turnaj ve vybíjené. Celkem
se tohoto turnaje zúčastnila čtyři družstva. Vítě-
zové turnaje  – Milan Divácký, Monika Divácká,
Petr Kramář a Michal Uhlíř si pochutnali na
sladkém dortu, který byl hlavní cenou pro ví-
těze. Ostatní družstva obdržela diplomy a drobné
ceny. DDM

Dům dětí a mládeže pořádá od 1. do 7. čer-
vence 2010 v rekreačním zařízení LDT Kosov
u Zábřehu na Moravě sportovně rekreační
ozdravný tábor – Kosov 2010.

Areál LDT Kosov nabízí výborné možnosti pro
míčové hry, společenskou zábavu a turistiku: tři
sportovní hřiště, krytý vyhřívaný bazén, spole-
čenský sál s přísálím pro pořádání diskoték a kul-
turních programů, klubovnu, billiard, kulečník,
saunu, posilovnu, kryté prostory pro stolní tenis,
200 m od tábora travnaté fotbalové hřiště. V okol-
ních lesích jsou vyznačené turistické trasy. No-
vinkou je lanové centrum v nedalekém Bušínově. 

Ubytování: 2-4 lůžkové chatky s elektrickým
osvětlením, ložní prádlo je zahrnuto v ceně. 

Cena: 2800 Kč, tzn. 350 Kč osoba/den (nutno
uhradit do konce května 2010).

Cena zahrnuje:
• dopravu autobusem do areálu tábora a zpět do

Slavkova 
• ubytování + zapůjčení přikrývek a ložního prádla 
• stravu 5x denně včetně zajištění pitného režimu

+ balíček na zpáteční cestu, 
• diplomy pro děti 

Babykarneval
DDM Slavkov již tradičně pořádal pro členy zájmových útvarů Cvičení rodičů s dětmi a Baby

klubů malý KARNEVAL, na který přišlo 40 krásných masek a přes 50 dospělých. Naši nejmenší pro-
žili společně s maminkami odpoledne plné her, soutěží a veselého skotačení při písničkách z pohá-
dek. Radostným zakončením karnevalu bylo losování tomboly, do níž účastníci věnovali pěkný ba-
líček, a tak každé dítě vyhrálo jednu z cen. Spokojenost a úsměv na tváři ještě zvýšil společný
taneček „káčátko“ a mazurka. Z karnevalu si děti odnášely nejen mnoho veselých zážitků, ale taky
sladkostí, dárečků a nafukovacích balonků. DDM

• pronájem tělocvičny v Zábřehu 
• náklady na běžné zdravotnické ošetření včetně

dopravy k lékařům do Zábřehu
Program tábora: bude podrobně vypracován

na základě požadavků trenérů a oddíl. vedoucích
• celotáborová hra – „První signální…“ 
• sportovní činnost po oddílech – míčové hry, pla-

vání, turistika, aerobik 
• zdravotní rehabilitační cvičení v tělocvičně a ba-

zénu 
• výuka hry na kytaru, pěvecké a taneční hrátky 
• výtvarná činnost – zaměřena na jednotlivé etapy

celotáborové hry 
• basketbalisté – tréninky na hřišti a v tělocvičně 

Dle předběžných informací se kempu zúčastní
družstva žactva, dorostenců a mužů z basketbalo-
vých oddílů Slavkova, Kyjova, Žďáru a Vyškova. 

Upozorňujeme, že kemp není určen jen pro
basketbalisty, ale po dobrých zkušenostech
z předchozích let zveme všechny, kteří mají zájem
o sport – míčové hry, plavání, aerobik… 

Přihlášky a bližší podrobnosti získáte přímo
v DDM Slavkov nebo na webových stránkách
DDM www.ddmslavkov.cz. DDM

Letní tábor pro děti

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna www.ddmslavkov.cz

O sladkou dortu DDM Foto: archiv DDMBabykarneval Foto: archiv DDM

Pohádkov˘ den v DDM Foto: archiv DDM

Pohádkov˘ den v DDM Foto: archiv DDM
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Jak se mohli čtenáři již v některých předcho-
zích číslech zpravodaje dočíst, Integrovaná
střední škola Slavkov u Brna je již druhým
rokem zapojena do projektu partnerství Come-
nius, který je financován z prostředků Evropské
unie. Jedná se o spolupráci na společném pro-
jektu, jehož stěžejním tématem je migrace oby-
vatel v Evropské unii. Na projektu se podílí
kromě naší školy ještě dalších pět škol z Itálie,
Německa, Francie, Polska a Španělska. V rámci
projektu jsou uskutečňovány také výměnné po-
byty žáků a učitelů z výše jmenovaných škol. 

Poslední víkend v lednu se konalo setkání ve-
dení všech škol zapojených do projektu v ně-
mecké Bochumi. Naši školu zastupoval ředitel
školy Mgr. Josef Smékal, Mgr. Bohdana Bílková
a Mgr. Jaroslav Světlík. Na tomto pracovním
setkání probíhalo hodnocení stávajícího projektu
a současně se účastníci dohodli na novém pro-

Ples ISŠ
V pátek 12. února měla široká veřejnost Slav-

kova a okolí možnost pobavit se na tradičním
plese Integrované střední školy ve Slavkově
u Brna, který organizačně zaštiťoval Nadační
fond Student této školy. Toho využilo přibližně
250 návštěvníků, ať již z řad zaměstnanců ISŠ,
současných či bývalých žáků školy a dalších,
kteří si přišli zatančit při dobré hudbě. K tanci
hrála skupina Tremolo z Rosic a dle odezvy z řad
hostů se velmi líbila. Součástí plesu byla i bohatá
tombola, hlavní výhrou byl zájezd do Chorvatska
pro dvě osoby, který věnovala cestovní kancelář
CK Cíl, s.r.o. z Brna, hodnotné ceny věnoval do
tomboly také nadační fond školy. Ples je každo-
ročně místem, kde se mají možnost zcela nefor-
málně setkat hlavně bývalí žáci školy se svými
oblíbenými učiteli. Toto hlavní poslání plesu bylo
i letos ve velké míře naplněno, a tak nezbývá než
těšit se na příští ročník plesu.

Mgr. Jaroslav Světlík

Po vítězství v okresním kole postoupilo druž-
stvo ISŠ do krajského kola , které se konalo 11.
února 2010 na SPŠ v Jedovnicích. Turnaje se
zúčastnilo 6 družstev Jihomoravského kraje. Za-
hájili jsme ve skupině utkáním se SOŠ a SOU
Blansko a po ospalém výkonu jsme prohráli
1:4 ( Flek). V následujícím zápase s SOŠ
a SOUZ Valtice se naši hráči probudili a po-
měrně snadno vyhráli 4:1 (Horák, Kuchynka,
Knesl, Gerda). Tímto vítězstvím jsme si zajistili
postup do semifinále, které jsme odehráli
s týmem Gymnázia tř. Kpt. Jaroše Brno. Utkání
bylo zprvu vyrovnané, ale posléze se projevila
převaha Brna, jehož hráči hrají v dorosteneckých
ligových soutěžích. Přesto výsledek 1:5 (Klim-
čík) neodpovídal průběhu celého utkání.

Následovalo další utkání, které rozhodovalo
o 3. místě. V tomto zápase jsme opět narazili na

Na‰i studenti v okresním kole
olympiády NJA v Blansku

Studenti naší Integrované střední školy ve
Slavkově u Brna se zúčastnili okresního kola
olympiády v německém jazyce. Soutěž probí-
hala v Blansku dne 9. února. Své síly zde měřili
převážně studenti gymnázií z okresu Vyškov
a Blansko, naše škola a OA Blansko.

Školu reprezentovali – Martin Střeštík ze 3.B
HT, Marcela Rotreklová z téže třídy a Jan Za-
tloukal ze školy z Rousínova. Celkem 12 soutě-
žících se nejdříve podrobilo poslechové zkoušce,
ve které mohli získat první body. Nejlépe si vedl
v této části soutěže náš žák Martin Střeštík. Ve
druhé části probíhala konverzace na vylosovaná
témata, popis obrázků a vlastní prezentace. Vý-
sledky našich studentů byly srovnatelné se stu-
denty gymnázií z Vyškova a Bučovic. Martin
Střeštík obsadil 3. místo, umístění dalších na-
šich žáků bylo velmi pěkné.

Atmosféra soutěže se nesla v přátelském
duchu, účastníci se také vzájemně seznámili
a navázali i osobní kontakty. Ověřili si zároveň
vlastní schopnost prosadit se, získat nové zna-
losti a dovednosti, vymezit své osobní cíle. 

Mgr. Dana Mihálová, ISŠ Slavkov u Brna

jektovém záměru, který předloží svým národ-
ním agenturám ke schválení, aby mohli pokra-
čovat ve spolupráci i v letech 2010–2012.
Kromě práce na projektu se naši zástupci během
pobytu seznámili s městem Bochum a jeho oko-
lím. Bochum bylo dříve průmyslové město
s doly, koksárnami a ocelárnami. V současnosti,
po utlumení těžkého průmyslu, se Bochum po
značných investicích za strany německého státu
stala městem plným kulturních akcí, muzeí a pa-
mátek a město bylo vyhlášeno pro rok 2010
hlavním městem evropské kultury. Naše dele-
gace tak velmi uvítala pozvání skupiny našich
žáků a učitelů na jaře letošního roku do Bo-
chumi. Němečtí žáci se svými učiteli přijedou
v červnu zase na oplátku do našeho města.
Všichni se již těšíme na spoustu společných kul-
turních a sportovních zážitků.

Mgr. Jaroslav Světlík

Projekt Comenius a ISŠ Slavkov u Brna

stejného soupeře ze základního kola, a to SOŠ
Blansko. Bylo to utkání úplně jiné než to první.
Jasně jsme přehrávali soupeře ve všech činnos-
tech důslednou a chytrou hrou jsme neustále na-
vyšovali skóre v náš prospěch. V tomto utkání se
často vylučovalo a hráči SOŠ Blansko v závěru
dohrávali s vyloučenými hráči. Přesto se jim po-
dařilo ke konci utkání snížit, ale celkové vítěz-
ství 5:3 (Klimčík 2, Kolaja 2, Horák) bylo v náš
prospěch a znamenalo 3. místo v kraji. Výkon
našeho mužstva si zaslouží uznání, neboť vět-
šina hráčů nehraje žádné oficiální soutěže a pře-
sto dokázali potrápit jasné favority.

Celkové pořadí: 1. SOŠ Podyjí Znojmo, 2.
Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno, 3. ISŠ Slavkov
u Brna, 4. SOŠ a SOU Blansko, 5. Gymnázium
Tišnov, 6. SOŠ a SOUZ Valtice.

J. Lekavý, ISŠ Slavkov u Brna

Úspûch IS· Slavkov u Brna v krajském kole florbalu

První řada zleva: Trtek, Horák, Gerda, Mrňa, Šmarda, Bezrouk druhá řada zleva: Krýsa, Flek,
Kuchynka, Kolaja, Bořecký, Klimčík, Knesl

Florbalisté Foto: archiv ‰koly Ples IS· Foto: archiv ‰koly

Studenti IS· Foto: archiv ‰koly

Projekt Comenius Foto: archiv ‰koly
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Blahopřání
V neděli 7. února oslavil krásných 70 let pan

Ladislav Nečas, dlouholetý příslušník HZS
České republiky, bývalý velitel stanice ve Slav-
kově a současně člen SDH Slavkov u Brna.
V současné době stále zastává funkci člena pre-
zidia Moravské hasičské jednoty.

Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, ro-
dinnou pohodu, elán a optimismus, které mu
dovolují zůstat stále aktivním a činorodým člo-
věkem. Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

KDE nás najdete?
Ve Slavkově u Brna na ulici Malinovského

č. 280, v prostorách Domu Svaté Rodiny (bu-
dova MŠ Zvídálek, vchod vpravo, 2.
patro, zvoňte prosím na velkou třídu)

KDY se setkáváme?
- úterky od 15.30 do 17 hodin – vý-

tvarná a rukodělná dílnička, veršované
rozcvičky

- pátky 9.30–11.30 hodin – hudební a ryt-
mické hrátky, zábavná angličtina zpěvem a hrou

Pro KOHO tu Pramínek je?
Pro vás, rodiče (prarodiče) s dětmi od koje-

neckého do předškolního věku, ale i všechny

ostatní, kdo si chcete hrát, tvořit, učit se nebo se
dozvědět něco nového.

VSTUPNÉ?
Od února se můžete stát členem Pra-

mínku a získat tak za 400 Kč do 30. 6.
2010 vstup do Pramínku na jakékoliv dny.
Jednotlivé vstupné 40 Kč.

S sebou:
bačkůrky, jídlo + pití a chuť si hrát :-)

V Pramínku pro aktivní maminky nabízíme
možnost seberealizace, kreativního a zajímavého
naplnění mateřské a rodičovské dovolené. Ty z vás,
kdo máte zájem, přijďte do Pramínku. Těšíme se na
vás! Pavla Blackmore a Eva Ptáčková

Rodinné centrum Pramínek se představuje

„Slavkovský císař“
slaví šedesátiny

Letos v únoru oslavil životní jubileum slav-
kovský rodák, kterého mnozí z nás dobře znají.
Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s kulturním
děním ve Slavkově u Brna, a když napovíme, že
již mnoho let ztvárňuje roli císaře Napoleona,
jistě bude všem zřejmé, o koho se jedná.

Ano, je to pan Miloš Šaněk. Začínal mezi
divadelními ochotníky a v současnosti se podílí
na technickém zajištění kulturních akcí ve Slav-
kově. Je spoluzakladatelem sdružení „PER
VOBIS“, které připravuje nejen kostýmované
prohlídky slavkovského zámku.

Miloši, přejeme Ti hlavně zdraví, pohodu
a mnoho sil a tvůrčích nápadů do dalších let.

členové PER VOBIS

Mateřské centrum Ententyky v Heršpicích
pořádá jarní burzu v termínu 17. až 19. března.
Jako předešlé roky zde máte možnost prodat
i nakoupit za velmi nízké ceny dětské oblečení,
boty, hračky, kočárky, kola, ale i věci pro do-
spělé. Trička 20 Kč, sukýnky 20-30 Kč, tepláky
20 Kč, jarní boty 80 Kč, body 30-40 Kč, overaly
30-40 Kč, rifle 40 Kč, najdete zde skutečně za-
jímavé ceny.

Program:
17. 3. příjem věcí od 8 do 12 h a 14–19 h
18. 3. prodej od 9 do 12 h a 14–19 h
19. 3. výdej od 16 do 18 h
Pro urychlení přebírky zboží při příjmu si mů-

žete napsat o pořadové číslo na mcenten-
tyky@volny.cz nebo zavolat na tel. 724 817 268.

V neděli 28. břez -
na vás zveme na
dětské divadelní
představení „Káťa
a Šku bánek“

Mateřské Centrum
Ententyky Heršpice

zve všechny děti, rodiče, babičky a dědečky na
představení divadla Věž Brno. Poeticky laděná
pohádka, podle známé večerníčkové předlohy,
plná humoru a dobrodružství. 

Představení se koná v neděli 28. března v 15
hodin ve velkém sále Kulturního domu v Her-
špicích. Cena pro děti i dospělé: 40 Kč. Prodej
vstupenek na místě. Představení trvá cca 60
minut.  I. Zástřešková

Jarní burza v Heršpicích
Ladislav Neãas

Milo‰ ·anûk

Jak jistě všichni víte z rozhlasových či tele-
vizních přijímačů, proběhl ostatkový víkend.
Mnozí z nás se tak mohli setkat s maskami po-
hybujícími se po ulicích měst.

V našem městě proběhl masopustní průvod
v neděli 14. února. I když se letos mnoho lidí,
kteří by chtěli podpořit ostatkový rej, nezúčast-
nilo, přesto panovala v průvodu dobrá a veselá
nálada.

Masopustní průvod ve Slavkově
Náš malý průvod prošel některými ulicemi

města a byl zakončen v odpoledních hodinách.
Zároveň se omlouváme všem, kteří se přišli po-
dívat na pochovávání basy, které se pro malý
zájem učinkujících nemohlo uskutečnit. Věříme,
že se snad příští rok do pořádání ostatků zapojí
více lidí a uspořádáme masopustní veselí tak,
jak se kdysi konalo.

Slavkovské ženy

Úãastníci masopustního veselí Foto: B. Maleãek

Více fotografií na www.veslavkove.cz
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com

Více informací Vám rádi podáme osobně nebo
na tel. +420 544 227 485

■ a přijďte si k nám vyzkoušet lymfatické masáže
horních i dolních končetin. 

Lymfodrenáží napomáháme k celkové detoxikaci metabo-
lizmu celého organizmu. V našem centru provádíme ruční
i přístrojovou lymfodrenáž, terapeuti jsou vyškoleni na nej-
vyšší úrovni.

Našim klientům doporučujeme programy:
■ určené k primární detoxikaci organizmu
■ zaměřené na prevenci a odstranění otoků nohou
■ křečových žil
■ podporu cirkulace lymfy
■ a zejména boj s celulitidou a nadváhou.

Myslete již dnes na léto

Celkově se také posiluje imunitní systém a díky podpoře zažívání
a aktivního trávení dochází ke snížení objemu pasu stehen i boků.
Kromě zdraví prospěšných důsledků je lymfomasáž příjemná a uvol-
ňující procedura. Těšíme se na Vás

V sobotu 23. ledna uspořádal Moravský rybářský
svaz, o.s. MO Slavkov u Brna tradiční ples – Ry-
bářský věneček. Vyprodaný sál do posledního
místa přivítal 300 příznivců rybářského cechu.
K tanci a poslechu hrála brněnská skupina Vocal
Band a jako host večera vystoupil Bob Frídl.

Organizátoři tímto dodatečně děkují všem dár-
cům a sponzorům za věcné, finanční, živé i mrtvé
dary, které prezentovali bohatou tombolu. Výtěžek
z prodeje tomboly bude určen na celoroční činnost
s rybářskou mládeží ve všech kroužcích naší orga-
nizace a na technické zázemí pro údržbu Malého
rybníka po revitalizaci.

Z důvodu velkého zájmu bude Věneček v příštím
roce pořádán ve všech prostorách kulturního centra
Bonaparte. Sál nebude tak přeplněný a mladší ge-
nerace se bude bavit na Oldies party ve Sportbaru.
Vážíme si vaší přízně a těšíme se na vás v příštím
roce v sobotu 22. ledna 2011.

Petr Zvonek, jednatel MO MRS, o.s.

Rybářský věneček

Rybáfisk˘ vûneãek Foto: J. BlaÏek

Náv‰tûvníci plesu Foto: J. BlaÏek

Host plesu Bob Frídl (vlevo) Foto: J. BlaÏek

ZEDNICTVÍ
rekonstrukce koupelen, obklady, zateplení

Tel. 732 500 546

ZÁMEČNICTVÍ
KOVOOBRÁBĚNÍ
Veškeré zámečnické a obráběčské práce

Výroba grilů
Leštění mosazi

Milan Pištělák
732 500 546

• Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
• Chcete mít dennû ãerstvé zprávy?
• Nav‰tivte webové stránky:

Polední MENU • spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika •

fotogalerie • diskuse pod ãlánky •
program kina • krátká videa

www.veslavkove.cz
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TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

tel.: 604 706 900, e-mail: uzenac@slanecek.cz

Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě a může se
stát, že za nějakou dobu o ně přijdete. V případě
rodinných videí je to nenahraditelná škoda. Proto si
zavčas nechejte svoje videokazety zdigitalizovat
a dále uchovávejte Vaše vzpomínky v DVD kvalitě.

Převod z VHS na DVD

1 hodina záznamu 300 Kč

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!

• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu

a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,

příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače 3,5–4 t
• Pásové nakladače 3,5–4 t
• Traktorbagry 8–12 t
• Kolové bagry 12–20 t
• Pásové bagry 5–27 t
• Avia kontejner 3,5 t
• Renault Kerax sklopka 15 t
• Man – kontejner 15 t
• Volvo – čelní nakladač 15 t

www.demolicniprace.eu

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA

Jiří Šlimar
Pavel Maršík
mobil: 608 816 835
mobil: 604 634 253
slimarj@seznam.cz
bagrymarsik@seznam.cz
Rousínov – Vyškov

Vás srdečně zve na 

Rybí hody
které se uskuteční ve dnech

18.–21. března 2010
v Golf Hotelu Austerlitz ve Slavkově u Brna.

Jedná se výhradně o chlazené mořské a sladkovodní ryby připravované
našimi kuchaři doplněné o kvalitní česká a zahraniční vína.

Možnost rezervace
na tel. číslech:
544 221 588
nebo 775 221 577

Těšíme se na Vaši návštěvu 

604 272 975
603 112 474

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá7–15 hod.
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TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.veslavkove.cz

Výroba razítek Colop

Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Nabízí:
Prodej kvalitního sudového vína
Prodej lahvových odrůdových jakostních vín
Prodej lahvových vín vytříbené kvality
Možnost posezení v příjemném prostředí

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Pá: 9–11.30 • 12–18 h.
So: 8–11.30 • 15–18 hod.

Zámecká restaurace Austerlitz

SELE
na zámeckém grilu

OTEVŘENO DENNĚ
od 9 do 22 hodin (pátek a sobota do 24 hodin)

Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel.: 606 637 666, 605 512 657, 544 212 166 • fax: 544 212 116

e-mail: info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Zvěřinové
hody

Zámecká galerie vín

PŘEDSTAVENÍ

NOVÉ KOLEKCE

ČEJKOVICKÝCH VÍN
PRO ROK 2010

Přijďte se k nám poradit!
PROFIPLAST

Vranovská 38, Brno
tel.: 545 214 647-8

PPLLAASSTTOOVVÁÁ OOKKNNAA

w w w . p r o f i p l a s t . e u

AKCE!

3 za cenu 2
* Akce 3-sklo za cenu 2-skla. Akce platí pro 

objednávky podepsané do 31. 3. 2010.

*

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

na
bí

zí
m

e

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: +420 731 572 240
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

- pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky

z přírodního kamene

Příjem inzerce

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 19. března do 16 hodin



Domy jsou dvoupodlažní velikosti 5+kk.
U domu nadzemní garáž pro jedno vozidlo s možností dal-
šího parkovacího stání před garáží.
Obytná plocha domu: 73 m2

Celková plocha domu: 137 m2

Cena s DPH (včetně pozemku) od 2 000 000 Kč
Zahájení výstavby: 04/2010
Kolaudace: 11/2011

Bližší informace na tel.: 777 738 227
e-mail: j.hajek@trasko-as.cz  • www.trasko-as.cz

VÝSTAVBA OSMI
RODINNÝCH DOMŮ
V ROUSÍNOVĚ ZA DOMEM CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

PRODEJ: 
• nov˘ch pneu
• jet˘ch pneu
• protektorÛ
• ráfkÛ

DROBNÉ OPRAVY: 
• v˘mûna v˘fukÛ,

kapalin, brzdo-
v˘ch destiãek

• dále dle dohody

OTEV¤ENO: 
Po–Pá 8–17 h
So  dohodou

Areál AGROKLAS
(u vodojemu)

Topolová 1318
Slavkov u Brna

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.

Pfiijeìte se pfiesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.

ZLATNICTVÍ GOLD
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové

šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu

na zlatou destičku
• výkup zlata
• stříbro –50 %, hodinky –70 %

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111
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Pozvánka na besedu
Jste zváni na besedu s promítáním a diskusí,

na téma ZTRÁTA SMYSLU ŽITÍ; besedy,
při níž zazní myšlenky psychoanalytiků S. Fre-
uda, A. Adlera a Viktora E. Frankla. Přednáší
MUDr. František Havlát, který pracuje v br-
něnské nemocnici, na spec. oddělení dialýzy.

Sejdeme se v úterý 23. března v 16 hod.
v Husově sboru, ul. Jiráskova 959, Slavkov
u Brna. Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé
Milan Vostřel, farář, a rada starších

Tato otázka, která je nepochybně významná, je
zajisté velmi aktuální zvláště v postní době, do
které jsme vstoupili. Bible, přesněji řečeno Tóra
(Pentateuch) vyjmenovává celkem 613 přikázání,
které Bůh nařídil svému lidu. Každé z těchto při-
kázání je sdělením o tom, co Bůh od člověka vy-
žaduje. Které je však z nich nejdůležitější? Co
chce Bůh od nás v prvé řadě a zcela zásadním
způsobem? O co Bohu především jde? Na co
máme zaměřit pozornost? Kde máme vynaložit
veškeré naše síly a schopnosti? Poněvadž bu-
deme muset skládat Bohu účty a poněvadž On
bude rozhodovat o kvalitě našeho života, závisí
tedy na odpovědi této otázky, jak může náš život
dosáhnout opravdový a bezpečný smysl. Odpo-
věď na tuto otázku poskytuje sám Ježíš, Boží
Syn, který staví vedle sebe dvě nerozlučně spo-
jená přikázání: „Miluj Pána, svého Boha, celým
svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí
a celou svou silou“ (Mk 12,30 = Dt 6,4n) a „miluj
svého bližního jako sám sebe“ (Mk 12,31 = Lv
19,18). 

V případě prvního přikázání vyvstává řada
otázek. Dokázal již nějaký člověk toto přikázání
skutečně splnit a milovat Boha takovýmto způ-
sobem? Máme vůbec nějaké vyhlídky, že toto
přikázání někdy splníme? Kdo může o sobě pro-
hlásit, že Boha takto miluje, že ho miluje tímto
naprostým způsobem? Jak vypadá náš skutečný
vztah k Bohu? Nevyznačuje se náš vztah vůči
Bohu spíše tím, že na něj často zapomínáme, že
nám na něj nezbývá čas? Není charakterizován

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti,
čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 4. 3. v 8.00.
Svátost smíření a adorace, čtvrtek 4. 3. kostel,

19.00 – 20.00.
Návštěvy nemocných, pátek 5. 3. dopoledne.
Jarní výstava, sál fary, sobota 6. 3. 13.00–17.30,

neděle 7. 3. 9,30–11.00 a 13.00–17.30.
Slavnost sv. Josefa, pátek 19. 3. mše sv. 18.00,

farní kostel
Slavnost Zvěstování Páně, čtvrtek 25. 3. mše sv.

18.00, farní kostel
Starozákonní velikonoční večeře, pátek 26. 3.

v 19.00 na faře.
Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně, so-

bota 27. 3. 
Květná neděle, 28. 3. v 15.00 křížová cesta na Ur-

bánek.

Úřední hodiny na faře:
středa 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

náš vztah vůči Bohu spíše nejistotou? Nestává se
někdy, že dokonce i pochybujeme o jeho exi-
stenci? Někdo by mohl též vznést dotaz: Jak se
může člověk přimět k tomu, aby Boha miloval?
Je možné lásku přikázat nebo nařídit? Ježíš tímto
přikázáním nevyjadřuje nějaký skutek, který
může být okamžitě vykonán jedním činem. Je
zde spíše vyjádřen celoživotní úkol. Láska
k Bohu má být trvalým zájmem o stále hlubší
poznání Boha a též touhou po setkání s ním a po
zakoušení jeho přítomnosti.

V druhé části své odpovědi pak Ježíš zdůraz-
ňuje, že láska, kterou my sami máme k sobě, je
měřítkem lásky, kterou máme milovat svého bliž-
ního. Láska k nám samým je živena sotva něja-
kými silnými projevy citů či emocí. Láska k nám
samým znamená, že přijímáme sebe samé se
vším, co tvoří naši osobu, tj. že přijímáme sebe
samé s našimi schopnostmi i omezeními. Tím, že
sebe samé v lásce přijímáme, vyslovujeme rov-
něž své ano stvořitelské vůli Boží. Láska k bliž-
nímu má být stejné povahy jako láska k sobě sa-
mému. To znamená, že máme bližního přijmout
v jeho osobitosti, že ho máme přijmout takového,
jaký je. On je stejným způsobem Bohem chtěný
a stvořený jako každý z nás. Láska k bližnímu je
tedy uznáním stvořitelské vůle Boží.

Přeji nám všem, abychom se v našem životě
nechali vést tím, oč Bohu především jde, a aby
tak náš život měl platný a spolehlivý směr. 
Za římskokatolickou farnost ve Slavkově u Brna

P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář

Farní karneval
Polámal se mraveneček, ví to celá obora…

Nejen celá obora, ale i všichni další broučci,
víly, motýli, princezny, piráti, rytíři a další zají-
mavé postavičky. Všechny je totiž Ferda Mrave-
nec spolu se svými kamarády pozval v neděli
14. 2. na tradiční farní karneval. Na karnevale
mohli všichni nejen tančit, ale i trochu soutěžit,
pobavit se s kamarády, zkrátka prožít hezké od-
poledne. Všechny masky byly krásné, vybrat tu
nejpovedenější bylo opravdu obtížné. Nakonec
zvítězil motýl Emanuel, který dostal nejvíc hlasů
od přítomných rodičů. Velký dík patří všem mla-
dým, kteří karneval připravili – program se jim
moc povedl. L.K.

O co Bohu především jde?

Polámal se mraveneãek… Foto: archiv Farní karneval Foto: archiv

Farní karneval Foto: archiv
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Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

ekonomický a účetní poradce vám nabízí vedení:

• účetnictví, daňové evidence
a další služby včetně:

• zpracování daňových přiznání
FO a PO

• zpracování mezd a zastoupení
na úřadech

Kvalitní rychlé služby za příznivou cenu

tel.: 544 222 156, 723 207 075

HLADKÁ MAGDALENA

Bedřich Dufek, Slavkov u Brna
tel. 737 784 045

Malífiství & natûraãství

Blahopřání
Dne 18. března 2010 oslaví 70. narozeniny

naše milá maminka, babička a prababička, paní

MARTA VENHUDOVÁ

Přejeme jí hodně zdraví, spokojenosti a stálý optimismus.
Její celá rodina.

Vzpomínka

Dne 8. února 2010 by se dožil 75 let pan

JAROSLAV LOUČANSKÝ

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Alena, Renata a Nataša – dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 28. února 2010 by se dožil 90 let pan

JOSEF ŠTĚPNIČKA

a dne 7. března uplyne 6 let od jeho úmrtí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

Vzpomínka
Maminky neumírají, ty jenom usínají, aby se každé ráno probouzely

ve vzpomínkách svých dětí.
Dne 11. února 2010 vzpomeneme druhé výročí úmrtí

naší milované maminky, paní

JANY ZEZULOVÉ
z Mouchnic

dne 23. února 2010 by oslavila 65. narozeniny.
Denně vzpomínáme, nikdy nezapomeneme.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Synové a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval. vzpomíná dál.
Dne 14. ledna 2010 tomu bylo 10 let, co nás navždy opustil pan

ANTONÍN ANDRLA
S láskou v srdcích stále vzpomíná manželka Emílie, dcera Jitka,

syn Radek, vnoučata a celá rodina

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

Dne 3. února 2010 by se dožil 78 let
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

STANISLAV BLAHUTKA
S láskou stále vzpomínají syn Jaroslav s rodinou,

vnuk Jaroslav s rodinou a vnučka Simona.

Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud, však láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 25. února 2010 uplynulo 12 let od úmrtí naší drahé maminky,

 babičky a prababičky, paní

ANNY HLOŽKOVÉ
ze Slavkova u Brna

S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Tvé laskavé srdce utichlo, Tvůj úsměv nám vítr vzal,

však vzpomínky v srdci si nosíme stále dál.

Dne 25. února 2010 jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí paní  

ILONKY PANÁČKOVÉ
Stále vzpomínají kamarádky.

Jízdní kola, sport

KOLA REŠKA
Za Branou 276 (za hodinářstvím)
Slavkov u Brna 

• SLEVA 25 %
na opravy kol – sleva
platí do konce března

• Prodej vybraných kol
se SLEVOU 10 %
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Jan Holeček (1946) 22. 1.
Anežka Nedomová (1914) 25. 1.
Oldřich Čmiel (1944) 8. 2.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Vzpomínka
Jak radostné bylo Ti blahopřát 21. března, jak těžké u hrobu stát a vzpomínat.
Odešel jsi jak osud si přál, však láska v srdcích zůstává a nedá zapomenout.

Dne 21. března 2010 by se dožil 70 let náš
manžel, tatínek a dědeček, pan

MILOSLAV SVOBODA
ze Slavkova u Brna

a dne 9. dubna 2010 vzpomeneme 5. výročí jeho úmrtí.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Heda a syn Kamil s rodinou.

Vzpomínka
Utichlo srdce, umlkl hlas, tak ráda měla práci, život i nás.

Dne 2. března 2010 vzpomene 4. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinou.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Ruku Ti už nemůžeme dát, abychom Ti k narozeninám mohli blahopřát.

Jen kytičku květů na hrob Ti dáme a tiše zavzpomínáme.
Dne 22. března by oslavil své nedožité 80. narozeniny manžel, tatínek,

 dědeček, pradědeček, švagr a strýc, pan

ZDENĚK MAZAL
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka,

dcery Hana a Zdeňka s rodinami a rodina Májkova.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 15. března uplyne 15 let, kdy nás opustil pan

JIŘÍ VYKOUPIL
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Manželka Mirka a synové Jiří a Petr s rodinami.

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.

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.

KONTEJNERY od 4–20 m3, plachtový kontejner,
MAN, AVIA do 5 tun. Odvoz odpadů, dovoz sta-
vebnin, železa aj. Pavel Martínek, Křenovice,
mob. 605 777 412.

ČIŠTĚNÍ SEDACÍCH souprav (od 400 Kč)
i z kůže, koberců, plyšáků vč. třásní, kočárků.
AKCE: každý 3. koberec zdarma (leden–březen).
Doprava do 15 km zdarma. Fa Xena99, Křeno-
vice, tel. 605 414 856.

SVATEBNÍ salon Lucie - služby pro vás. Vá-
žany n. Lit., tel. 544 220 119.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

PRONAJMU skladové-výrobní prostory 350 m2,
3 km od Slavkova u Brna. Kancelář, šatna, soc.
zařízení, napojení na IS (el., voda), vytápění. 250
Kč/m2/rok. Tel. 604 219 985.

INZERCE

MUDr. Eva Fuchsová prosí pacientku,
která si v ordinaci zapůjčila k nahlédnutí knihu
„Dětská gynekologie“ o vrácení knihy! Děkuji.

Řízení vyžaduje střízlivost
• Během prvního únorového týdne šetřili poli-

cisté na Vyškovsku mimo jiné i sedm případů,
jejichž společným jmenovatelem byl alkohol.
Nejvíce nezodpovědných řidičů vyjelo na silnice
ve čtvrtek. Mezi trojicí výtečníků, kteří ten den
hazardovali nejen se svými životy, vynikl se-
dmapadesátiletý šofér z Újezdu u Brna. O nety-
picky zaparkovaném voze s bezvládným tělem
uvnitř informoval slavkovské policisty krátce po
dvacáté hodině náhodný svědek, který projížděl
po silnici číslo 418. Poté, co se na místo vyslané
hlídce tvrdě spícího majitele auta podařilo pro-
budit, bylo vše jasné. Při první dechové zkoušce
ukázal displej testeru číslo hrubě přesahující hod-
notu dvě a půl promile alkoholu. Další spolupráci
s policií však opilec zatvrzele odmítal, pročež mu
teď ze strany příslušných úřadů hrozí nejpřísnější
finanční postih v řádu desítek tisíc korun a dvou-
letý zákaz činnosti. Není divu, že díky vysokému
stupni podnapilosti skončil ještě týž den za bra-
nami brněnské protialkoholní záchytné stanice.

Policejní akce chaty 
• V rámci policejní preventivně bezpečnostní

akce s názvem CHATY bylo během úterka na
Vyškovsku zkontrolováno více jak čtyři sta re-
kreačních objektů. Jen slavkovští policisté jich
v dopoledních hodinách zevrubně prohlédli na

pět desítek. Při práci v terénu jim navíc vypo-
mohli dva blanenští psovodi se svými zvířecími
svěřenci. Na drobná pochybení stran důkladného
zabezpečení nemovitostí jejich majitele upozorní
kontrolní karty, které policisté na prověřovaných
místech zanechali. Přesto, že akce měla převážně
preventivní charakter, budou muži zákona v po-
dobných aktivitách pokračovat i v budoucnu.

Zloděj řádil v restauraci 
• Zavírací doby místního hostince využil

během noci ze středy na čtvrtek neznámý pacha-
tel v Nížkovicích k jeho vykradení. Zloděj do ob-
jektu vnikl kriminálně zprofanovaným způsobem
přes okno toalety. Ve vnitřních prostorách restau-
race se zřejmě dobře vyznal, o čemž svědčí za-
nechané stopy na místě činu. První kroky sebeji-
stého lupiče vedly k uzamčeným dveřím skladu
s cigaretami, s jejichž překonáním neměl žádný
větší problém. Kořist v podobě stovky cigareto-
vých krabiček nejrůznějších značek doplnil
o mince z pokladny jukeboxu, jehož dvířka musel
též násilím vypáčit. Dobytý sklad a peníze z hrací
skříně patrně jeho zlodějské choutky natolik
uspokojily, že se rozhodl pro ústup. Za trestný
čin krádeže, kdy majitelce restauračního zařízení
vznikla bezmála desetitisícová škoda, mu teď
hrozí až dva roky vězení.

por. Mgr. Petr Nečesánek

ČERNÁ KRONIKA • ČERNÁ KRONIKA
JINLONG CLUB ÚNOR
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
775 734 606

5. 3. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/
R&B

6. 3. DJ Kopec & DJ Jabko / Rockotéka / New
metal, Rock, Pop

12. 3. Jaroš Petr / Oldies music – staré pecky, pro
večerní pohodu

13. 3. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/
R&B

19. 3. DJ Beat in the mix – Beat mix party
20. 3. MEGA DANCE PARTY DJ BORIS and DJ

PeeJay 
DJ PeeJay – Freeparty – sport club
DJ Boris – Mega dance party – velký sál 
Vstupné 50 Kč – dívky do 21.30 h. vstup free

26. 3. DJ Beat in the mix – Beat mix party
27. 3. Rock karneval! masky na sebe a metlujem 

DJ Kopec & DJ Jabko / Rockotéka / New
metal, Rock, Pop
Soutěže o heavy ceny! Pouze masky! Vstup
free 

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

VIBROMASÁŽNÍ 
POSILOVACÍ STROJ

www.brejskova.cz
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

V zimní přírodě
Zima má od ledna svou moc stále pevně

v rukkou. Zvířata i ptáci bojují se sněhem, mra-
zem a proměnlivostí počasí. Toto období je pro
ně velmi náročné. Zatím co my si přinášíme zá-
soby jídla z obchodů do tepla domova, oni mají
starost se sháněním potravy a přežitím v mra-
zech.  Zvířata v polích navštěvují krmelce
a malí opeřenci se slétají k lidským obydlím ke
krmítkům.  V tomto období můžeme pozorovat
faunu lépe než v létě, neboť stromy a keře ne-
jsou zarostlé a vaše krmítko navštíví různé
druhy ptáků.  Věra Kohoutková

V sobotu 6. února se uskutečnil v pohostinství
Ota Demel opět kostkový turnaj se sportovním
zaměřením. Úvodem byl promítnut dokument
z minulých kostek, který režíroval náš kamarád
Mira Macháček. Poté nám předvedly své umění
naše kamarádky z taneční skupiny Léta běží, vá-
žení. Soutěže se zúčastnilo 25 hráčů, kteří byli
rozděleni do pěti skupin. Poté začal boj o vítěz-

ství. Některým hráčům se v jejich převlecích
sice hůře pohybovalo, ale úroveň hry to nepo-
znamenalo.

Výsledky: 3. Martin Formánek, 2. Jiří Knesl,
1. Jana Kocourková. Nejlepší maskou se stala
baletka Petra (Petr Mimránek) spolu s motokro-
sovým závodníkem Kuchařem (Dana). Večer se
vydařil a další kostky plánujeme. Jiří Knesl

Sportovní turnaj v kostkách

SSttaannoovváánníí  nnaa  UUrrbbáánnkkuu
Hledá se osobnost
slavkovské kultury

Vážení spoluobčané, kulturní komise se roz-
hodla vyhlásit anketu „Osobnost roku 2009 ve
slavkovské kultuře“ a „Zasloužilá osobnost slav-
kovské kultury v minulosti“. S tímto nápadem při-
šel starosta města Ing. Ivan Charvát a naší komisi
se zalíbil, takže jsme se ho ujali.

Kdo bude mít zájem zúčastnit se ankety, ať
pošle svůj hlas na e-mailovou adresu Slavkov-
ského zpravodaje info@bmtypo.cz. Do předmětu
(subjektu) zprávy uveďte prosím „Anketa kul-
tura“. Občané bez přístupu k internetu mohou své
hlasy předat v obálce na podatelnu Městského
úřadu na Palackého náměstí. Na obálku napíšete
též „Anketa kultura.“ Ve svém e-mailu či dopise
napište, koho byste zvolili za rok 2009 a kdo by
podle vás měl být oceněn za dlouhodobý přínos
slavkovské kultuře. Hlasy by měli dostat lidé
spjatí s naším městem. Buď zde žijí, nebo se zde
narodili, či se sem přistěhovali. Co se týče kultur-
ních disciplín, můžete hlasovat o všech, co znáte
a v kterých někdo z našeho města působí. Tedy od
zpěvu přes balet až třeba po malířství.

Vítězové ankety budou vyhlášeni na Dnech
Slavkova, tj. 29. května v podvečer na scéně na
Palackého náměstí. Kdo bude mít odvahu a pod
svůj hlas napíše svoje jméno a bydliště, ten bude
v ten samý den možná vylosován a dostane něja-
kou cenu. Kdo netouží po zveřejnění svého přís-
pěvku, zůstane v anonymitě a jeho hlas bude také
platný. Takže milí spoluobčané, posílejte hlasy se
svými nápady a v květnu při Dnech Slavkova se
dozvíte, jak to vše dopadlo.

Za Kulturní komisi Jiří Karas Pola

Spoleãné foto zúãastnûn˘ch Foto: archiv

âervenka obecná Foto: V. Kohoutková

Dlask tlustozob˘ Foto: V. Kohoutková

ŽALUZIE•ROLETY
MARKÝZY•SÍTĚ
proti hmyzu na plastová a eurookna

Tel. 604 863 437, 544 220 577
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972

V noci z 30. na 31. ledna se uskutečnila na kopci sv. Urban nad Slavkovem další z odvážných
akcí kluků z občanského sdružení Austerlitz Adventure, tedy zimní stanování. Velmi příjemnou
atmosféru u ohně, špekáčků, čaje a svařeného vína okusilo dvacet účastníků, kteří následně pře-
nocovali, a mnoho dalších, kteří nás přišli podpořit a poklábosit. Počasí nám letos přálo, tedy ne-
pršelo, nesněžilo a bylo příjemných –7 stupňů Celsia. Stanů byl letos rekordní počet deset, čtyři
z nás si vyzkoušeli spaní venku „pod širákem“. I když stanování v zimě chce trochu odvahy, rádi
vás zveme mezi nás příští rok. Kluci z Austerlitz Adventure. (bv)

Havárie vody v MŠ
Vážení rodiče, vzhledem k havárii vody

bude budova MŠ Malinovského z bezpeč-
nostních a hygienických důvodů uzavřena až
do 5. března.

Provoz do konce týdne bude zajištěn v bu-
dovách MŠ na Koláčkově nám. a Komen-
ského nám. od 6.30 do 16.30 hod. 

V době jarních prázdnin bude provoz
v budově MŠ na Koláčkově nám. od 6.30 do
16.00 hod. Případné dotazy zodpovíme rodi-
čům telefonicky. Všem rodičům děkujeme za
pochopení. vedení MŠ

Úãastníci nocování na Urbánku Foto: R. Lánsk˘

Více fotografií na
www.veslavkove.cz

Více fotografií na www.veslavkove.cz
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okénko
Diabetik musí věnovat trvalou péči nohám,

kde často nošením nevhodné obuvi vznikají
otlaky a deformity, které mohou vést k trvalým
následkům. Na našem trhu je spousta levných
i dražších bot, které jsou sice moderní, ale nejsou
vhodné na celodenní nošení. Proto jsme připra-
vili ve spolupráci s firmou Baťa přednášku
o zdravém obouvání „Pohodlí a zdraví v jed-
nom“. Uskuteční se ve čtvrtek dne 18. března
ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu, Palackého nám. 65. Současně s tím pro-
běhne pouze tento den předvedení a prodej
zdravotní obuvi značky MEDI, kterou u nás vy-
rábí firma Baťa v Dolním Němčí. Jedná se
o komfortní obuv pro celodenní nošení s vklá-
dací ortopedickou stélkou, která snižuje bolesti
nohou a zad. Obuv je vhodná pro diabetiky, se-
niory, těhotné, pracující ve stoje, nebo v za-
městnání chodící, osoby s ortopedickými pro-
blémy a pro všechny, kteří chtějí chodit zdravě
a pohodlně. Abychom vyhověli i těm, kteří jsou
v zaměstnání, bude se obuv prodávat od 12 do 18
hodin. V nabídce na rok 2010 jsou boty zimní,
celoroční a letní za výhodnou cenu. Zdravotní
obuv dostanete i na příspěvkový poukaz pojiš-
ťoven. Školení pracovníci firmy Baťa vám obuv
nejen předvedou a vyzkouší, ale také vám poradí
jak se správně obouvat. Současně si budete moci
nakoupit také bavlněné zdravotní ponožky DIA
KOMFORT, které vyrábí rožnovská Loana pro
společnost MTE Brno. Jsou bez gumiček a beze
švů, nikde nesvírají a netlačí. Pokud chcete, aby
vás nohy nebolely, zatrhněte si v kalendáři
datum 18. března a přijďte se poradit a výhodně
si nakoupit pohodlnou a zdravou obuv a po-
nožky. 

Na základě podepsané smlouvy s cestovní
kanceláří For Line Tour Brno pořádáme opět
ozdravný pobyt u moře v Itálii v přímořském lá-
zeňském letovisku BIBIONE. Pro mladší účast-
níky máme dohodnuté ubytování v části Spiag-
gia v termínu 3.–12. září za cenu 3000 Kč. Pro
ty, kteří si chtějí užít pohody v blízkosti pláže
Lido dei Pini, máme zamluvené ubytování
v apartmánových domech v termínu 10.–19. září
za cenu 2700 Kč. Pojištění účastníků je stejné
150 Kč na osobu. Závazné přihlášky a bližší in-
formace v naší kanceláři na poliklinice, vchod F
v úterý dopoledne a ve čtvrtek odpoledne. 

Na týdenní pobyt pro diabetiky v lázních Lu-
hačovice, který se uskuteční od 1. do 8. června,
už máme všechna místa obsazena. Účastníci ode-
vzdají lékařem potvrzené přihlášky a doporučené
procedury spolu se stanoveným poplatkem do
konce dubna také v naší kanceláři. 

Po zimním období potřebuje náš organismus
určitou regeneraci. Vyzkoušejte naklíčené obilí
a luštěniny. Za oknem si také můžete vypěstovat
řeřichu, pažitku, výhonky cibule. Na jaře v nich
dochází k nejvyšší koncentraci výživných látek,
vitamínů a minerálů. Příprava klíčků není příliš
složitá. Stačí propraná zrna přesypat do ¾ obsahu
šroubovací sklenice a ve víčku propíchnout
otvor, aby dovnitř vnikal vzduch. Druhý den
znovu dolít vodu, nechat odkapat a umístnit na
světle v pokojové teplotě. Za 4–6 dní se objeví
klíčky, do kterých příroda vkládá vše nejlepší
pro zdravý růst a bohatou úrodu. Klíčky se při-
dávají do polévek, pomazánek, do zeleninových
salátů, nebo na chleba s máslem.

Na jarní vycházku v dobré zdravotní obuvi vás
zve Marie Miškolczyová

Pranostika: Na sv. Řehoře (12. 3.) ledy plují do
moře a čáp letí od moře.  

Nepříjemná a vleklá letošní zima, kdy teploty
klesaly místy až k minus 20 °C, vyčerpala náš or-
ganizmus natolik, že je nutno doplnit příjem vi-
taminů z uskladněných zásob. Pokud to počasí
dovolí, začneme s pracemi na zahradě, abychom
měli co nejdříve vypěstovanou zeleninu ze svých
záhonů a skleníků.

Kdo ještě nedal skleník do provozu, neměl by
váhat. Neměníme-li zeminu, je vhodné ozdravné
ošetření hnojivým dusíkatým vápnem. Poprá-
šíme, zahrábneme nebo lehce zaryjeme a zakry-
jeme fólií. „Vápnodusík“ účinně hubí zárodky
chorob, škůdce i semena plevelů. Proces trvá 2 až
3 týdny podle teploty. Pak sundáme fólii a pro-
stor vyvětráme. Škodí i rostlinám, proto před sá-
zením či setím vyzkoušíme, zda nezůstala rezi-
dua (zbytky). Zeminu z několika míst smícháme
a vysejeme do ní řeřichu nebo salát, což jsou cit-
livé signalizační rostliny. Klíčí-li vysetá semena
vyrovnaně a zdravě, můžeme bez obav sít či
sázet. Časté je dilema, zda si pěstovat sadbu
vlastní nebo ji nakoupit. Na zahradníky je větší
spolehnutí, nemusí však být v těch odrůdách,
které požadujeme. Menší jistota je u trhovců
v kvalitě a zdravotním stavu.

Osiva zeleniny jsou většinou hybridní, zna-
čené F1. To není název odrůdy, ale znak vyšší
kvality. Kříží-li se dvě vybrané odrůdy, získáme
z plodů semena první filiální generace (F1). Tato
první generace kříženců (hybridů) je výkonnější,
než odrůdy původní (rodičovské). F2 (druhá fi-
liální generace) vzniká křížením dvou odrůd F1.
Pokud z plodů F1 rostlin získáme a následně vy-
sejeme semena, máme přesevy. Jejich kvalita je
nejistá. Hybrid efekt doznívá a dochází ke ště-
pení potomstva. Uspokojivá kvalita může být
u paprik, rajčat. Špatná u okurek.

Pokud to počasí dovolí, vyséváme na trvalé
stanoviště kořenovou zeleninu – karotku, petržel,
pastiňák, ředkvičku, černý kořen a vodnici. Ve
druhé polovině měsíce vysazujeme na venkovní
záhony sadbu raných odrůd květáku, kedluben,
kapusty a jarních odrůd salátu. Taktéž vysazu-
jeme sazečku kuchyňské cibule, cibuli šalotku
a stroužky jarního česneku. Rané výsevy a vý-

sadby je vhodné z důvodů ochrany proti mrazům
zakrýt netkanou textilií. Česnek též z důvodů
ochrany před houbomilkou česnekovou. 

V ovocné zahradě provádíme základní zimní
(předjarní) řez jabloní a hrušní. Větší rány po řezu
nebo po okusu zvěří ošetříme stromovým balzá-
mem, latexem, štěpařským voskem nebo Kam-
bilanem. Pokračujeme v hnojení výsadeb a váp-
níme půdu, vykazuje-li kyselou reakci. Čistíme
jahodník od starých zaschlých a nemocných listů
a přihnojíme kompostem, popř. jednosložkovými
nebo kombinovanými hnojivy se základními ži-
vinami i stopovými prvky.

V teplejších oblastech, nebo jestliže se oteplí,
vysazujeme některé ovocné dřeviny, pokud jsme
tak neučinili na podzim. S broskvemi však ne-
spěcháme. Optimální termín pro jejich sázení je
tehdy, začínají-li rašit. Úspěšná je i výsadba me-
runěk a malin. Ihned po výsadbě je nutný hlubší
řez korunky nebo výhonů a důkladná zálivka,
event. připevnění stromku ke kůlu.

Za teplot kolem 15 °C provedeme jarní po-
střik proti houbovým chorobám KUPRIKOLEM
a proti živočišným škůdcům OLEOEKOLEM
nebo TORANTEM. Nezapomeňme na broskve
a proveďme postřik proti kadeřavosti KUPRI-
KOLEM nebo DELANEM, DITHANEM.

ZO ČZS Slavkov u Brna informuje:
Do 10. března je poslední možnost objednat si

bramborovou sadbu a ovocné stromky. Objed-
návku vhoďte do schránky v Domě zahrádkářů
Čs. armády č 252.

ZO ČZS Slavkov u Brna pořádá dne 14. 3.
v 9.30 hod. VÝROČNÍ  ČLENSKOU SCHŮZI
v restauraci GÓL na Zlaté Hoře. 

Dne 28. března v 9 hodin se v restauraci GÓL
na Zlaté Hoře uskuteční přednáška rostlino -
lékaře RNDr. Jaroslava RODA na téma
OCHRANA ROSTLIN PŘED CHOROBAMI
A ŠKŮDCI. Na přednášku zveme všechny zá-
jemce o tuto tematiku.

V sobotu dne 3. dubna uspořádá ZO ČZS
Slavkov u Brna taneční zábavu VÍTÁNÍ JARA
v restauraci GÓL.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Rady do zahrady – březen

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Byl jednou jeden…
Byl jednou jeden šedohnědý vrabeček, který

žil svůj život jako neustálý sled úzkostí a otaz-
níků. Ještě ve vajíčku se trápil: „Podaří se mi
vůbec prorazit tak tvrdou skořápku? Nevypadnu
z hnízda? Postarají se o mne rodiče a budou mě
krmit?“ Těmto obavám sice unikl, ale brzy upadl
do dalších. Když se měl z větve odrazit k prv-
nímu letu, třásl se a říkal si: „Udrží mě křídla?
Plácnu sebou na zem... Kdo mě sem vynese
zpátky?“ Létat se přirozeně naučil, ale začal
pípat: „Najdu si vůbec nějakou vrabčí družku?
Budu moct vystavět hnízdo?“ I to se stalo, ale
vrabeček se trápil úzkostí dál: „Budou vajíčka
dost chráněná? Co kdyby do stromu uhodil blesk
a zabil celou moji rodinu… A co když přiletí
sokol?“ Když se z mláďat vyklubali krásní zdraví
vrabci a poletovali sem a tam, vrabeček lamen-
toval: „Najdou dostatek potravy? Uniknou kočce
a ostatním dravcům?“ Pak se jednou pod stro-

mem zastavil Mistr. Ukázal na vrabce a řekl
učedníkům: „Podívejte se na nebeské ptactvo:
neseje, nežne ani nesklízí do sýpek… a přece je
váš Otec, který je na nebesích, živí!“ Šedohnědý
vrabeček si najednou uvědomil, že měl vždycky
všechno… A ani si toho nevšiml. 

„Na Hospodina slož svoji starost, postará se
o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhrou-
til.“ (Žalm 55,23)

„Starosti neubírají zítřku jeho trápení, ubírají
dnešku jeho sílu.“ (Corrie ten Boom)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. se schází ve
Slavkově k sobotním bohoslužbám. V březnu vás
zveme na soboty 13. a 27. 3. na adresu Lidická
307. Začínáme v 9 hodin společným studiem Bo-
žího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad bib-
lickým textem. 

Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ22 2/2010

Moje konto

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  bbřřeezzeenn  22001100
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 3.–5. 3. 8.00-14.30 spol. Jarní prázdniny s DDM. Provoz: 8.00–14.30 hod., cena: pobyt = 60,-Kč /1 den DDM Slavkov DDM Slavkov
Přihlášky předem v DDM nejpozději do 25. února.

6. 3. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com 
14. 3. 14.00 spol. Dětský karneval. Vstupné s maskou 30 Kč, ostatní 40 Kč Centrum Bonaparte DDM Slavkov 
18. 3.  14.00–18.00 spol. Pohodlí a zdraví v jednom. Přednáška a prodej zdravotní obuvi Zasedací místnost MěÚ SD ČR
18. 3.  17.30 kult. Koncert na dva klavíry. Účinkují: P. Feldmann, J. Kozák, R. Cholastová a H. Chlebcová sál ZUŠ ZUŠ F. France
20. 3. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com
23. 3. 16.00 spol. Ztráta smyslu žití – beseda. Přednáší MUDr. F. Havlát Husův sbor, Jiráskova CČSH
25. 3. 13.30 spol. Slavnostní zahájení sezony 2010 na zámku. Prezentace nového celodenního zážitkového programu Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov – Austerlitz

Po stopách napoleonských válek na Moravě. Tento program bude návštěvníkům zámku také přiblížen
v prostorách před zámeckou kavárnou od 25. března do 2. května souběžně s provozem zámku.

25. 3. 15.30 kult. Vernisáž a výstava ZUŠ Fr. France Cesta kolem světa. Výstava přibližuje jednotlivé kontinenty galerie v přízemí zámku ZS-A; ZUŠ Fr. France
s jejich prostředím a obyvateli a také památky, které zde vznikly. 
Výstava tak zprostředkovává seznámení se s různými civilizacemi a zajímavými místy naší planety. 
K vidění od 25. března do 31. května 2010 souběžně s provozem zámku

28. 3. 10.00–16.00 sport. Zimní střelecká liga Zámecká střelnice SSK 0750 E-com

Rodný kraj
Ty kráčíš žitím dál a dál. Svá mnohá přání

již jsi vzdal, 
na mnohé lásky zapomněl a nová moudra

poznat směl. 
Od jiných lásek na rozdíl, kraj vlídný, kde

ses’ narodil, 
svůj obraz tobě darem dal, abys jej žitím

nesl dál. 

On nestárne, tvář nemění, je stále mlád
a v souznění 

s tvým sněním o návratu zpět, tam, kde tě
prvně vítal svět 

a s obláčky, jež něžně plynou tak jako ten-
krát nad rovinou. 

Vzpomínky budí dávnou krásu, na vlnách
času nepominou.

V tom kraji sládnou lány řepy, dlí objekt
zámku velkolepý, 

snad z nedostatku pyšných věží klid komín
cukrovaru střeží. 

Tam večer slavík struny ladí pro píseň svou
a tvého mládí, 

Nad městem uloženým k spánku bdí bílá
kaple na Urbánku. 

Tys zestárnul, snad sešels’ prací. Ten obraz
se však stále vrací, 

On žije s tebou v noci, ve dne. Co žíti
budeš, nevybledne.

L. K.

V pátek 29. ledna proběhla v Restauraci Gól na
Zlaté Hoře výroční valná hromada Sboru dobro-
volných hasičů ve Slavkově u Brna.

Jednání zahájil místostarosta sboru p. Bohumír
Hrabovský, který přivítal hosty, mezi jinými zá-
stupce města, hasičů z Křenovic a MHJ, a požá-
dal o minutu ticha za již nežijící členy sboru.

Zprávu o činnosti přednesl plénu starosta sboru
p. Vratislav Malý. Letos v ní zaznělo méně kritiky,
neboť se podařilo několik dobrých věcí.

Zahájili jsme novou tradici ve výměně žákov-
ských družstev s hasičským sborem z Darney.
Současně s tím poděkoval sponzorům, bez jejichž
pomoci by byla tato akce stěží proveditelná. Také
zmínil velmi vstřícný přístup města, ať již při po-
moci s touto akcí či při snaze zajistit nové zása-
hové vozidlo pro jednotku místo dosluhující DA
12 na podvozku stařičké Avie 30. Výcvikem za
účasti zástupců města bylo dokončeno zprovoz-
nění demontovatelné protipovodňové stěny na
ochranu Slavkova před záplavami.

Dále starosta vyzdvihl činnost jednotky, která
kromě výcviku, zásahů a práci při údržbě techniky
či budovy významně pomáhá městu při zabezpe-
čení a organizaci různých společenských akcí. Jen
výjezdů zaznamenala jednotka loni 27, z toho 18
požárů. Vzhledem k tomu, že členové jednotky
vykonávají tuto činnost ve svém volném čase
a bez nároku na mzdu, patří jim všem velký dík.
Navíc jednotka se dočkala částečného omlazení,
zejména z řad našich bývalých členů oddílu mla-
dých hasičů. Je vidět, že práce s mládeží se vy-
plácí. Jednotka také zorganizovala humanitární
sbírku, jejíž výtěžek byl předán starostovi obce
Životice u Nového Jičína. Za tuto činnost byla
naše jednotka mezi těmi vybranými, jež byly oce-
něny hejtmanem Jihomoravského kraje za pomoc
při povodních.

Novou kapitolu začalo psát zřejmě i družstvo
žen, které svou činnost po slibném začátku před
několika lety z objektivních důvodů mírně utlu-
milo. Teď se ale zdá, že po získání několika no-
vých členek se opět blýská na lepší časy.

Mladí hasiči, kromě již zmíněné výměny zku-
šeností s vrstevníky z Francie, se po nezbytné pra-
videlné teoretické i praktické přípravě zúčastnili
několika soutěží a jejich výsledky jsou velmi na-
dějné. Pokud u toho vydrží, rostou nám zřejmě ná-
stupci.

Závěrem pan Malý zmínil i to, že nezapomí-
náme na naše členy, kteří se dožili významného ži-
votního jubilea, a také na ty, kteří již nejsou mezi
námi. Poté všem přítomným popřál pevné zdraví
a úspěchy doma i v zaměstnání.

Po přednesu zpráv o hospodaření a volbě dele-
gáta na sjezd MHJ byla zahájena zajímavá dis-
kuse.

Starosta města Ing. Charvát za sebe i zastupi-
telstvo města poděkoval hasičům za jejich pomoc
městu. Dále zmínil jednání, vedené v současné
době s vedením HZS Jmk kvůli pozemkům pro už
dlouho plánovanou stavbu nové stanice HZS. Také
poděkoval členům sboru za vynikající péči o ma-
jetek města, který je v užívání jednotky.

Místostarosta města Ing. Doležel poděkoval
 hasičům za jejich činnost a doplnil informaci o zá-
měru pořídit nový dopravní automobil pro jedno-
tku v celkové ceně 1 070 000 Kč. Půl milionu
bylo získáno z dotace Jmk, zbytek bude z rozpo-
čtu města a také výrazným šetřením v rozpočtu
jednotky SDH.

Pan Nečas, první náměstek prezidenta MHJ,
poděkoval za činnost a popřál všem do nového
roku. Dále připomněl, že jako jeden z mála sborů
v MHJ zapomínáme na to, že poděkování opravdu
pracovitým a ochotným lidem lze vyjádřit i ve-
řejně, vyznamenáním.

Npor. Hrabovský, velitel stanice HZS ve Slav-
kově, informoval o výjezdech stanice, o spolu-
práci profesionálních a dobrovolných hasičů nejen
při zásazích a zmínil i dotace z Jmk pro dobro-
volné hasičské sbory. Také připomněl sněhovou
kalamitu z počátku roku, kvůli níž má slavkovská
stanice už tolik výjezdů jako normálně za více než
tři měsíce, a všem poděkoval za jejich odvedenou
práci.

Zasedání po ukončení diskuse a schválení usne-
sení ukončil starosta sboru pan Malý.

Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

Hasičská bilance

Starosta sboru V. Mal˘ pfii pfiednesu zprávy o ãinnosti Foto: R. Îilka
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Motoklub Austerlitz informuje
Vážení čtenáři letošní sezona začala téměř tra-

dičně již Třetím motobálem. Bylo by zbytečné
detailně popisovat úroveň tohoto bálu. Kromě kou-
zelníka a několika žonglérů se tato akce velmi po-
dobala programu varieté Rozmarýn v Brně z mi-
nulého století. Zájem našich přátel a veřejnosti
o bál Motoklubu dosvědčily již koncem ledna vy-
prodané vstupenky. Díky bučovické kabelovce, ve
které byl v reklamní stránce informační plakát mo-
tobálu, se zúčastnily asi dvě desítky spokojených
přátel z Bučovic. Jen krátce se zmíním o několika
vystavených exponátech: od pana Spáčila – Har-
ley Davidson, od pana Marka překrásná replika
Ducati 750 mistra světa Paula Smarta a pěkná mo-
torečka minibike pana Matuchy. Letošního moto-
bálu se zúčastnil známý a oblíbený Slavkovák pan
Ivan Křivánek se svou přítelkyní. Vystavoval zde
dvě dreziny, na nichž získal titul dvojnásobného
mistra světa. Dále vystavoval výtisky svého letoš-
ního, velmi naplněného plánu jízd 2010 a závodů
po Itálii a ostatní Evropě. V minulém čísle zpra-
vodaje je velmi pěkný článek s barevným vyobra-
zením jeho sportovního zápolení v mnoha zemích
světa. Dalším exponátem byla akumulátorová
croska, vystavovaná panem Janem Koblížkem,
označená Quattia:cz. Tato motorka je téměř ne-
hlučná, bez kouře a škodlivých splodin. Má úcty-
hodný výkon 12 kW/15 HP. Na jedno nabití vydrží
jezdit 45 minut až jednu hodinu podle náročnosti
terénu. Je to ekologický výrobek blízké budouc-

nosti. Na závěr předvedl pan Koblížek několik
okruhů po tanečním sále za mírného bzučení
stroje, ale značným zrychlením až útrhem zvednutí
předního kola.

Prostě na bále byla dobrá a pestrá zábava, hezký
program a díky sponzorům a dárcům bohatá tom-
bola. Seznam sponzorů uveřejňuji níže a seznam
cen je vyvěšen v informační skříňce.

Další důležitá zpráva je pro všechny členy MK
Austerlitz. Jedná se o pořádání výroční členské
schůze ve středu 10. března v 18 hodin již tra-
dičně v prostorách Zámecké vinárny u Edy. Na
schůzi je zvána i veřejnost, kterou zajímá moto-
rizmus a vše kolem této vášně, koníčka i sportu. Na
výroční schůzi jsem pozval dosud nejstaršího
a ještě závodícího mistra řidítek, jezdícího na tří-
válcovém stroji Triumph Trident, pana Frankieho
Mrázka z Brna. Jde opravdu o Mistra Mistrů sil-
ničních závodů. Tady máme malý přehled jeho ži-
votní kariéry. V r. 1962 se stal mistrem Českoslo-
venska ve třídě 350 ccm. Od r. 1966 začal závodit
v Severní Americe a v roce 1968 získal kanadské
státní občanství. Ve své dlouhé jezdecké kariéře
se stal dvacetinásobným mistrem Kanady a dva-
náctinásobným Mistrem USA. V roce 1976 byl
zvolen mezinárodní novinářskou anketou jezdcem
roku North American a dva roky poté jezdcem In-
ternatonal Superbike Ridder of the Year U.S.A
.Za svého jezdeckého působení od roku 1950 do
roku 2008 absolvoval 1910 závodů  a z toho 1028

Lidové pranostiky, souvislosti odpozorované
lidmi, našimi předky, kteří byli více závislí na pří-
rodě a jejích rozmarech se nemusí vždy shodovat
se skutečností. Naše poloha uprostřed Evropy leží
v oblasti vlivu oceanického i kontinentálního pod-
nebí. Proudění od Atlantiku ať severozápadní či ji-
hozápadní zpravidla přináší srážky, vítr od vý-
chodu přináší suché, v létě horké, v zimě mrazivé
počasí beze srážek. Stále častěji přichází náhlé
změny počasí. V zimě se střídají ledové dny (pod
0 °C), arktické dny (pod –10 °C), v létě i tropické
dny, (denní maximum +30 °C). Nejméně srážek
bývá v lednu a únoru, v nížinách, jako je Slavkov
(kolem 200 m nadm. výšky), sněhová pokrývka
nad 20 cm je spíše výjimečná.

Zimní období přináší i zhoršení čistoty ovzduší.
V měsíci listopadu již byla polovina dnů mlžných
nebo s částečnou i celodenní inverzí či kouřmo
se zvýšeným množstvím polétavého prachu
v ovzduší, kdy je zhoršená dohlednost, či zákal,
kdy vzduch obsahuje zvýšené množství prachu
nad průmyslovými oblastmi a dopravními uzly.
Všechny tyto i jiné jevy a jejich trvání jsou sledo-
vány i ve Slavkově a v pravidelných hlášeních ode-
sílány do ČHMÚ Brno (jihomoravská pobočka
českého hydrometeorologického ústavu v Brně). 

Automatický imisní monitoring, který má ne-
přetržitý provoz poskytuje informaci o aktuální
situaci čistoty ovzduší. Na území ČR je 97 měři-
cích stanic, nám nejbližší je jedna ze stanic města
Brna – profesionální stanice Brno-Tuřany. Aktu-
ální stav ovzduší a imisní limity jsou dostupné na
www.Chmi.cz – čistota ovzduší. Analyzátor na
měření koncentrací vedle škodlivých oxidů (uhli-
čitý,siřičitý,dusný,dusičitý i uhelnatý) informuje
i o množství polétavého prachu PM10, prašný ae-
rosol, drobné části prachu, na který se vážou ne-
bezpečné i rakovinotvorné látky, vdechováním se
dostávají do plic i do krevního oběhu (informují
různé aktivity pro čistotu životního prostředí). 

Zatímco pranostiky sníh počátkem listopadu
vítají, „polím prospěje, když sníh již zůstane, li-
stopadové sněžení nepoškodí osení“, sníh nepři-
šel, ale noční mráz 1. listopadu, poplatný názvu
měsíce, sundal ze stromů dosud zelené, podzi-
mem neobarvené listy. Na sv. Martina nebyla sně-
hová peřina, (11. listopadu), ale o několik dnů po-
zději padaly rekordy ve vysokých teplotách, (až
15 °C). Na sv. Kateřinu (25. listopadu), kdy mělo
platit „schováme se pod peřinu“, krátké babí léto
ještě vládlo první dva dny v prosinci. 

První sníh přišel až v polovině prosince, jen na
necelý týden. 20. prosinec přinesl i mrazové re-
kordy, pouhé 4 dny po rekordních mrazech přišly
rekordy tepla (24. prosince) a opět silný nárazový
vítr. Vánoce však nejsou bílé, jsou spíše tekuté,
deštivé, což pranostiky nechválí: „lepší Vánoce
třeskuté než tekuté“ počátkem dubna poznáme,
zda bude platit: „zelené Vánoce, bílé Velikonoce“. 

Leden přišel se sněhovou pokrývkou, skutečné
přívaly sněhu přinesla sněhová bouře po svátku
svatých Tří králů, sněhové mraky přišly od jihu,
náš kraj byl zasažen jako první. Obrovský příděl
sněhu přepadl nejen celou Evropu, sněhová kala-
mita postihla celou severní polokouli, Spojené
Státy i celou subtropickou Floridu, doprava pro
přívaly sněhu kolabovala i v Číně. Kalamitu ko-
runovala ledovka z mrznoucího deště, ke které se
přiřadilo náledí a zmrazky z tajícího sněhu, což
trvá prakticky do poloviny února. Opět přibývá
smogových dnů. 

Měsíc leden a únor jsou tradičně měsíce s nej-
nižšími srážkami. Letošní měsíc leden má však
výjimku. Podle srážkového průměru za více jako
1 století činí průměrné srážky 33 mm. Leden 2010
tento průměr překonává svými srážkami 69,9 mm
více jak dvojnásobně. V našem městě nejvyšší
lednové srážky 56 mm byly zaznamenány v roce
2000. Vysokým lednovým srážkám odpovídá zá-
konitě i vysoká vodní hodnota celkové sněhové

pokrývky, která je na srážkoměrných stanicích
prováděna pravidelně v týdenních intervalech,
tedy i na stanici ve Slavkově. Celá průměrně vy-
soká vrstva sněhu se označí překlopeným dešťo-
měrem. Množství vody z tohoto sloupce sněhu mě-
řené speciální kalibrovanou nádobou udává počet
mm, to je množství litrů na 1 čtverečný metr. Vodní
hodnota sněhové pokrývky 24 cm výšky sněhu
zledovatělého a zhutnělého15. února 2010 ráno
obsahuje mimořádně vysoké množství vody, pl-
ných 54 mm, 54 litrů na čtverečný metr. Jsou to
orientační čísla, která se sledují na povodích řek
současně s výškou vodní hladiny toku. Je snahou,
aby vodní srážky při tání sněhu neunikaly do od-
padních vod a neodtékaly, aby co nejvíce sráž-
kové vody obohatilo a zvýšilo hladinu spodní
vody v půdě. Předpoklady pro zasakování vody do
půdy jsou, pod vrstvou sněhu půda zmrzlá není.

Milan Hrabovský 

Pranostiky a skutečnosti současné zimy

vítězných. Jsou to až neuvěřitelné výsledky tohoto
muže. Věřím, že setkání a beseda s tímto mistrem
silničních závodů bude požitkem i poučením pro
mladé talenty.

Do našeho článku v minulém zpravodaji se vlou-
dila chybička: …Jedná se o závody: Staré Město,
Hořice, Opava, Ostrava, Těrlicko, Slovákům blízký
a známý okruh Kyjov a poslední závod… Místo
Slovákům opravte na Slavkovákům. JM

Srdečně děkujeme touto cestou sponzorům Třetího mo-
tobálu MK Austerlitz: MS Trade, Autocentrum Sprint B.
Mihalíková, Nářadí a nástroje J. Hála, Auto-moto J. No-
voměstský, Autodoprava Kubíček, MUAL moto Musilová,
Wellnes centrum Brno E. Kopecká, Koruz Růžička, Svá-
řecí škola J. Dráždil, Brašnářství Svobodová, Řeznictví
a uzenářství Kuda, Hodinářství Štěrba, Řeznictví Bajko,
Hotel Florian, Restaurace Na Hradbách, Zámecká vinárna
E. Andrla, RS Moto Vyškov, Mototechna Svobodová, Res-
taurace Gól, Drogerie Hlásenská, Knihy a dárky Skalič-
ková, VOSS Hrabovský, Město Slavkov, starosta města
Slavkova, Heroldova pekárna, Quantya J. Koblížek, Jízdní
kola Hanák, Stolařství Hošek Hrušky, Pálenice Dostál,
Květiny Fialka, Sdružení K.R.A.B., Impost a další.

M. Hrabovsk˘ odebírá vzorek vodní hodnoty celkové
snûhové pokr˘vky Foto: archiv M. Hrabovského

3. motobál Foto: M. Matucha
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Odpověď pošlete na mailovou
adresu info@bmtypo.cz nebo
poštou: Sl. zpravodaj, Brněnská
642, Slavkov u Brna nejpozději
do 15. února. Úspěšní řešitelé
budou zařazeni do slosování.

Vítěz obdrží od Zámecké restau-
race Austerlitz poukázku v hod-
notě 1000 Kč na konzumaci
v Zámecké restauraci. Druhý
a třetí v pořadí získá od vydava-
telství BM typo knihu. red.

Velká soutěž o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

Vyhodnocení z minulého čísla:
na obrázku vlevo byl skladatel
a zpěvák Jaroslav Uhlíř.
Ze správných odpovědí byli vy-
losováni tito výherce:

1. cena – poukázku na 1000 Kč
do Zámecké restau-
race Austerlitz zís-
kává Ludmila Ludlová, Heršpice

2. cena – knihu získává Markéta Šemorová, Slavkov u Brna 
3. cena – knihu získává Hana Doleželová, Slavkov u Brna

Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz
a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.

Otázka: V roce 2009 navštívila slavkovský zámek v rámci hudebního fes-
tivalu jedna známá česká zpěvačka. Kdo to byl?

Poradenská kancelář pro léčebnou
metodu MUDr. Jonáše
• Na základě měření přístrojem Salvia sestavím individuální toxickou mapu

organismu a navrhnu optimální detoxikační postup.
• Detoxikace čistě přírodními prostředky originální informační a rezonační by-

linné preparáty, které zbaví organismus toxinů ze životního prostředí, z po-
travin, metabolitů i infekcí a především skrytých infekčních ložisek, jež jsou
společně s výše uvedenými toxiny hlavní příčinou civilizačních nemocí.

• Vhodné pro děti i dospělé.
• Doplňkový prodej přírodních vitaminů a minerálů.
• Prodej výrobků aloe vera.

Objednávky na tel.: 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov
www.jonas-klub.estranky.cz, e-mail: zdrazilova.m@email.cz

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS

PROVOZOVNA SLAVKOV U BRNA

směr: čerpací stanice Chemis

0–24 h • tel.: 724 106 709

NOVĚ

OTEVŘENO!

Dne 13. února uspořádal SK Slavkov u Brna
v hale ZŠ Komenského fotbalový turnaj přípra-
vek, kterého se zúčastnilo 6 družstev.

SK Slavkov byl zastoupen mladší a starší pří-
pravkou. Mladší se umístili na 6. místě, kdy kluci
ale odehráli vyrovnané zápasy proti starším soupe-
řům. Starší dělila od postupu do finále jen jedna

Nábor do fotbalového oddílu
SK Slavkov u Brna

Dne 19. března proběhne od 17 hodin v hale
ZŠ Komenského nábor do fotbalového oddílu
SK Slavkov u Brna. Zveme všechny kluky
a holky, kteří mají zájem o tento jistě zajímavý
sport, společně s jejich rodiči, ať se přijdou po-
dívat a zahrát si. Věříme, že rozšíříme naše řady
o nové tváře a talenty.

Náboru se mohou zúčastnit zájemci narozeni
v roce 1997 a mladší. Připomínáme, aby si zá-
jemci a jejich rodiče vzali s sebou vhodnou obuv
do haly.

Za SK Slavkov P. Jeřábek a J. Svoboda

výhra.V souboji o 3. místo porazili kluci družstvo
Hodějic. Vítězem se stalo družstvo z Újezda u Brna.

Mladí sportovci odcházeli spolu s rodiči spo-
kojeni a zdravě unaveni. Děkujeme všem, kteří
pomohli tento turnaj uspořádat a těšíme se na další
sportovní úspěchy našich kluků. 

Trenéři přípravek

Fotbalový turnaj přípravek
ZÁCHRANA DAT

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

Pavel Martínek
Křenovice
tel. 605 777 412

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Bronzové druÏstvo star‰í pfiípravky SK Slavkov u Brna Foto: archiv SK
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰ífiili ‰irokou na-
bídku ‰perkÛ ze stfiíbra, chirurgické oceli
a oceli.

• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá 9–12 h   14–19 h
Út + ât 14–19 h
So 9–11    17–19 h

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

NEZVRATN¯ OSUD 4 Filmová série tûÏící z na‰ich nejhlou-
bûji ukryt˘ch strachÛ, pfiidává novou, podivuhodnou kapi-
tolu. Pfiipravte se na jízdu, kterou kaÏd˘ k smrti touÏí vidût!

BÍLÁ SMRT KATE BECKINSALE. Natoãeno podle slavného
komisu!

JULIE & JULIA MERYL STREEP, AMY ADAMS. Na motivy
dvou skuteãn˘ch pfiíbûhÛ. Kulináfiská legenda pfiiná‰í frust-
rované sekretáfice nov˘ recept na Ïivot.

KRÁLOVNA VIKTORIE Byla královnou celého impéria, její
srdce v‰ak patfiilo jedinému muÏi.

DO HLUBINY 2 Svezte se na vlnách extrémního oceánského
dobrodruÏství ve filmu ve kterém se z odváÏn˘ch potápûãÛ
stávají dobrodruzi v ohroÏení Ïivota

JE TO I MÒJ ÎIVOT CAMERON DIAZ, ABIGAL BRESLIN,
ALEC BALBWIN. Mimofiádnû dojemn˘ a v˘stiÏn˘ film.

CHCE· Mù-CHCI Tù KATHERINE HEIGL a GERARD BUTLER
záfií v romantické komedii. Válka pohlaví právû zaãala.

P¤Í·ERKY Z PODKROVÍ Jak pfielstít malé zelené houÏevnaté
pfií‰erky, které ztroskotaly v letním domû? Na to je tfieba vy-
uÏít v‰eho dÛvtipu, odvahy a schopností získan˘ch hraním
poãítaãov˘ch her.Jsou doma, ale nejsou sami. Pfií‰erky nám
nabízí tu nejlep‰í zábavu na zemi 

ZATAÎENO obãas TRAKA¤E „Dé‰È skvûlého jídla a dokonalé
zábavy!“

DùSNEJ DUPÁK Povedená parodie na taneãní a muzikálové
filmy.

VESMÍRNÁ HROZBA Do mûsíce narazil niãiv˘ asteroid a zpÛ-
sobil obrovskou explozi skal a sutin. O nûkolik dní pozdûji
se na Zemi zaãínají objevovat neobvyklé pfiírodní jevy…

PACH KRVE 3 Bez cenzury. To, co nevidí‰ se ti stane osud-
n˘m. Ve zdej‰ích lesích se skr˘vá nûco ohavného.

PROKLET¯ Staromódní duchafisk˘ pfiíbûh, neodolatelnû stra-
‰ideln˘.

MANIAK Zlo mífií na dal‰í adresu…tu tvou! 
KLETBA MùSÍâNÍHO ÚDOLÍ Okouzlující pohádková fantasy

plná napûtí, dobrodruÏství a odvahy, která si získala srdce
milionÛ lidí na celém svûtû.

CO SE VLASTNù STALO ROBERT DE NIRO, BRUCE WILLIS.
Komedie o tom, jak to chodí ve filmovém prÛmyslu. V Hol-
lywoodu si nahlas nestûÏuj!!

TEMNÉ VZPOMÍNKY DANIEL CRAIG, HARRY EDEN. Ús-
pûch a sláva mu zatemnily mysl, ale minulost vymazat ne-
dokázaly. Pfii‰el ãas po letech otevfiít dvefie minulosti!

ÎIVOT PODLE DANA Láska mu vrátila chuÈ do Ïivota.
30 DNÍ DLOUHÁ NOC KaÏd˘ rok se mûsteãko na severu Alja‰ky

ponofií na 30 dnÛ do tmy. Leto‰ní zima v‰ak pfiinese i smrt…
Nejstra‰idelnûj‰í film o upírech, kter˘ byl kdy natoãen.

VDANÁ SNOUBENKA UMA THURMAN, COLIN FIRHT, JEFF-
REY DEAN MORGAN. I odbornice na lásku mÛÏe ztratit
hlavu… Romantická komedie roku.

MOLIERE Nesmírnû komická a neãekanû dojemná mistrovská
lovestory okofienûná vtipem.

Junák v únoru
Skauti a skautky se během čtyř únorových

týdnů sešli na klubovních schůzkách, několik
termínů měly také další akce všech oddílů stře-
diska.

Nejmladší Žabičky spolu s vedoucími a ro-
diči zamířili do brněnského muzea železničních
modelů. Skautky si nenechaly ujít příležitost
a prožily sobotní odpoledne při brněnské oslavě
skautského svátku Dne sesterství. 

Mladší i starší Orli se rozhodli vyzkoušet
bruslařské schopnosti na slavkovském rybníku.
Oni i mladší členové Jedničky se spolu se svět-
luškami připravují na první kolo celostátního
Závodu vlčat a světlušek i na tradiční slavkov-
ský Junácký slunovrat.

Celé středisko se sešlo na dvou akcích – zá-
jezd do Orlických hor vystřídal v polovině mě-
síce Maškarní rej. Hynek Charvat

Devátého února se dožil významného život-
ního jubilea pan Kliment Kohoutek.

Snad každý Slavkovan, který navštívil Kino
Jas, se nejednou setkal s vlídným přijetím dlou-
holetého vedoucího kina. Již méně spoluobčanů
ví, že pan Kohoutek věnoval mnoho času také
slavkovskému skautingu.

Již ve svém mládí se zajímal o český i mezi-
národní skauting – v roce 1947 se zúčastnil svě-
tového Jamboree ve Francii (celosvětová setkání
skautů se konají pravidelně od roku 1921). V le-
tech 1968–1970 vedl slavkovskou junáckou or-
ganizaci, v roce 1989 stál také u znovuobnovení
činnosti Junáka v našem městě. Několik roků pra-
coval v různých funkcích u nás i v Jihomorav-
ském kraji. Skautské aktivity vyvrcholily jeho
přijetím mezi členy Svojsíkova oddílu v roce
1998. Dodnes neváhá pomoci radou i činem
mladším členům Junáku.

Vážený a milý bratře Klímo, přijmi srdečné bla-
hopřání k narozeninám. Přejeme Ti hodně zdraví,
štěstí a klidné pohody v životě nejen ve městě,
které je Ti tolik blízké. Hodně krásných dní
v kruhu rodiny, přátel a skautů přeje

Středisková rada Junáka Slavkov 

Gratulace Klimentu Kohoutkovi

Slavkov u Brna, Za Branou 279

• Pokládáme koberce i PVC!
• Nav tívíme vás se vzorky

ZDARMA!
• Va e prostory zm íme

ZDARMA!
• Zbo í vám p ivezeme ZDARMA!

KOMPLETNÍ SERVIS:

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pond lí–pátek: 9–17 h

KONTAKTY:

Tel.: 544 227 555, 777 769 975, 608 416 887
E-mail: kobercem@volny.cz

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Jubilant Kliment Kohoutek Foto: archiv Junáka

Junáci v Orlick˘ch horách Foto: archiv Junáka
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KINO JAS SLAVKOV B¤EZEN–DUBEN 2010
2. 3. úterý 19.30 hod. TRABLE V RÁJI 113 min.
3. 3. středa 19.30 hod. Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi. Proč ne. Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může

se i ráj proměnit v peklo na zemi.V tomto nezáviděníhodném aranžmá se naštěstí  ocitají skvělí američtí komici v čele s Vincem
Vaughnem, takže lze očekávat, že si jejich utrpení budete náležitě užívat. Režie: Peter Bilingsley. Hrají: Vince Vaughn, Jon Favreau,
Kristen Bell, Malin Akerman a další. Mládeži přístupno od 12 let

6. 3. sobota 19.30 hod. PRINCEZNA A ŽABÁK 91 min.
7. 3. neděle 16.30 hod. Animovaný film Princezna a žabák je návratem studia Disney ke klasické, ručně kreslené animaci. Objevuje se v něm nejnovější

z dlouhé řady princezen, které studio Disney stvořilo a jde o jeho první pohádku, která se odehrává v Americe, v tajuplných
mokřadech Louisiany. V českém znění. Režie: Ron Clements, John Musker. Mládeži přístupno

9. 3. úterý 19.30 hod. ZOMBIELAND 88 min.
10. 3. středa 19.30 hod. Akční komedie Zombieland vypráví příběh dvou mužů, kteří se snaží přežít  ve světě ovládaném zombies. Columbus je obrovský

zbabělec, ale jak se ukazuje, pokud máte hrůzu z toho, že vás sežerou zombies, dokáže vás strach udržet naživu. Režie: Ruben
Fleischer. Hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrison, Emma Stone, Abigail Breslin. Mládeži přístupno od 15 let

13. 3. sobota 19.30 hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 88 min.
14. 3. neděle 16.30 hod. Alvin, Simon a Teodor potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc – můžete se těšit na dívčí

trio Chipettky. Alvin a Chipmunkové fungují jako „demoliční četa“ Davea Sevilleho a jako roztomilá zábava diváků po celém světě
už více než padesát let. Animovaný film v česko-slovenském znění. Režie: Betty Thomas. Mládeži přístupno

16. 3. úterý 19.30 hod. NEBE, PEKLO, ZEM 95 min.
17. 3. středa 19.30 hod. Mladá baletka Klára má před sebou úspěšnou kariéru. Seznámí se však s charismatickým lékařem a tento vášnivý a zároveň

bolestný vztah jí umožní poznat dvě hraniční polohy lásky, nebe i peklo, aby našla i zem… Režie: Laura Siváková. Hrají: Zuzana
Kanócz, Bronislav Wroclawski, Lukáš Latiňák, Dagmar Bláhová, Jiří Korn a další.

Mládeži přístupno od 15 let

20. 3. sobota 19.30 hod. NA SVATÉHO VALENTÝNA 125 min.
21. 3. neděle 19.30 hod. Film „Na svatého Valentýna“ přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den svatého Valentýna,

kdy se každý z nich snaží najít lásku, nebo řeší milostné problémy. Romantická komedie USA. Režie: Garry Marshall.
Hrají: Bradley Cooper, Jessiea Alba, Julia Roberts, Jennifer Garner a další.     

Mládeži přístupno

23. 3. úterý 19.30 hod. NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE 120 min.
24. 3. středa 19.30 hod. Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho zničehonic

potkáte a bác ho… Najednou pochopíte, že stará láska nerezaví, a také zjistíte, že se to nějak komplikuje. Vítejte v romantické
komedii. Režie: Nancy Meyers. Hrají: Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin, John Krasinski, Rita Wilson.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

27. 3. sobota 9.30 hod. PLANETA 51 97 min.
28. 3. neděle 16.30 hod. Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných domcích na předměstí, vychovávají děti, venčí psíky, … Poklidnou

idylku ruší jen strach z mimozemské invaze. Jejich obavy se jednoho dne naplní. Astronaut NASA, kapitán Charles „Chuck“ Baker,
přistane s vesmírnou lodí spousty světelných let od domova. Domnívá se, že nadešel velký okamžik a on objevil neosídlenou
planetu. Ovšem krátce na to zjistí, že tu rozhodně není první, natož sám… Animovaná komedie USA v českém znění.  

Mládeži přístupno

30. 3. úterý 19.30 hod. KAWASAKIHO RŮŽE 99 min.
31. 3. středa 19.30 hod. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného psychiatra (Martin Huba), morální autority, který má u příležitosti založení výročí

republiky získat významné státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na povrch
vyplaví hříchy minulosti, jež mu mohou zlomit vaz. Režie: J. Hřebejk. Hrají: M. Huba, D. Kolářová, L. Vlasáková, L. Chudík a další.

Mládeži přístupno

3. 4. sobota 19.30 hod. KNIHA PŘEŽITÍ 118 min.
4. 4. neděle 19.30 hod. V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné válce, prochází pustinami kontinentu, který býval Amerikou, osamělý

muž. Všude kolem něj se nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země. Cesty patří gangům, které jsou schopny
člověka zabít kvůli botám, nebo jen tak. Ale na tohoto poutníka nestačí. Režie: bratři Hughesovi. Hrají: Denzel Washington, Gary
Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson a další. Akční film USA v původním znění s titulky. Mládeži přístupno od 12 let

6. 4. úterý 19.30 hod. LÍTÁM V TOM 109 min.
7. 4. středa 19.30 hod. Hrdina komedie „Lítám v tom,“ Ryan Bingham je šťastný člověk. S hlavou v oblacích neochvějně míří za splněním životního snu,

jenže život bývá pěkná mrcha. Režisér Jason Reitman má slabost pro antihrdiny. Tentokrát se zahleděl do stoprocentního sobce
a to tak neodolatelně, že stvořil jeden z nejlepších filmů uplynulého roku. Hrají: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick,
Jason Bateman. Film USA, v původním znění s titulky. Mládeži přístupno od 15 let

10. 4. sobota 19.30 hod. MORGANOVI 103 min.
11. 4. neděle 19.30 hod. Komedie Morganovi vypráví příběh velice úspěšného manželského páru z Manhattanu. Paula a Meryl Morganových, jejichž

dokonalý život má jen jedinou chybičku – rozpadá se jim manželství. Problémy v lásce ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na
ně osud chystá vzápětí, jsou svědky vraždy a stanou se středem zájmu nájemného zabijáka. Film USA v původním znění s titulky.
Režie: M. Lawrence. Hrají: H. Grant, S. Jessica Parker, S. Elliot, M. Kelly a další. Mládeži přístupno

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo kina.365dni.cz
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Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.
www.rumpova.cz

Pokrytí signálem: Slavkov u Brna, Køenovice, 
Hodìjice, Marefy, Buèovice

Délka smlouvy    Cena instalace
     3 roky                      900,- Kè
     1 rok                      1200,- Kè
     neurèito                 1900,- Kè
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