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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, měsíc

únor se blíží závratně ke svému
konci, souvislé a silné mrazy po-
sledních dnů jsou na ústupu,
denní světlo se začíná stále více
prodlužovat. Ke svému konci
spěje též letošní plesová sezona,
která se myslím velice vydařila,

o čemž svědčí spokojenost, pohoda a ohlasy četných
návštěvníků na jednotlivých plesech, ale i hodnocení
jejich pořadatelů z řad neziskového sektoru.

(Pokračování na str. 3)

bdobí tuhých mrazů v první polovině února udělalo z rybníka
jedno velké zrcadlo. Led byl silný a hladký – pro bruslení ide-
ální. A i přes neutuchající silný mráz provázený velmi čerstvým
studeným větrem byl slavkovský rybník v obležení bruslařů.
Většina z nich se přišla hlavně projet na bruslích a provětrat se.
Dívky si navíc zkoušely krokové variace na bruslích – inspirací
jim bylo zřejmě nedávné mistrovství Evropy v krasobruslení.
Hoši se hned pustili do hokeje. Při vysokém nasazení a v zá-
palu boje zapomněli na mráz. Jen si museli dávat pozor na
přesnost přihrávek, protože pokud by spoluhráč puk nezachy-

til, tak musel pro něj přes celý rybník. Led byl totiž téměř abso-
lutně hladký a nekladl puku žádný odpor.

Bruslařský ráj na rybníku
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Dne 31. ledna hodin proběhl další hudební večer,
tentokrát tematicky zaměřený na vítěze školního
kola hudebních soutěží, které se realizovaly  týden
předtím ( soutěžilo  se ve hře na dechové a bicí ná-
stroje a ve zpěvu). Ve více než hodinovém pořadu

Hudební večer vítězů školního kola soutěže ZUŠ
jsme mohli ocenit pestrou paletu nástrojů, jako např.
zobcové a příčné flétny, bicí, klarinet, trubku a po-
chopitelně i zpěv – to vše za klavírního doprovodu
učitelů a žákyně T. Bláhové.  Všichni se snažili
o zodpovědný výkon, účinkující hráli s chutí,

a proto se spokojení posluchači posléze rozcházeli
s dobrým pocitem. 

Nezbývá než popřát žákům další úspěchy v okres-
ním kole. Věříme, že bude úspěšné.  

Antonín Vodička

V sobotu 28. ledna se na náměstí konaly již 6. měst-
ské vepřové hody, pořádané městem Slavkov u Brna ve
spolupráci se ZD Rostěnice, a. s. Návštěvníci měli mož-
nost v době od 8 do 11 hodin zdarma ochutnat černou
polévku, ovary, srdíčka, ledvinky a jazyky a zakoupit si
čerstvé maso, uzeniny a jiné speciality u stánků ZD Ros-
těnice.  Městská zabijačka však nepředstavuje pouze
dobré jídlo. Je zároveň příležitostí ke vzájemnému se-
tkání a popovídání, od kterého účastníky v letošním
roce neodradilo ani mrazivé počasí. 

Město Slavkov u Brna děkuje všem návštěvníkům,
že svou přítomností pomohli vytvořit příjemnou ho-
dovní atmosféru. Dík patří také pracovníkům TSMS
a manželům Durkovým za technické zajištění celé akce
a panu Miloši Šaňkovi za pomoc s ozvučením.

Bc. Martina Tesáčková, odbor kanceláře tajemníka

Městská
zabijačka

Maya Okamoto a Eva Dudová Foto: 7x M. Uma Klára Klinkovská Matěj Šlancar

Agáta Andrlová Denisa Křetínský Petr Kramář Jarmila Andrlová
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3SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU2/2012

Slovo starosty: Divadelní dny a plánované stavby
(Dokončení ze str. 1)

Věřím, že stejně vydařené budou i Slavkov-
ské divadelní dny, které město Slavkov u Brna
připravuje v úzké součinnosti s divadelním
spolkem SimsalaBim na první na první bře-
znový víkend a o jejichž podrobném programu
se můžete dočíst na jiném místě tohoto infor-
mačního měsíčníku.  

V současné době se podrobněji připravují
některé akce a záměry, které byly schváleny
v rozpočtu města Slavkova u Brna pro rok
2012. V oblasti investic budou velmi brzy, jak-
mile to klimatické podmínky dovolí, zahájeny
dvě významné akce, a to revitalizace bytového
domu na sídl. Nádražní 1191 až 1193 a obnova
zámeckého vodního příkopu, spolufinancované
formou účelových dotací. Na revitalizaci uve-
deného bytového domu, jejíž náklady předsta-
vují celkem 5 622 000 Kč, se podařilo získat
finanční podporu ve výši 1 284 000 Kč ze
SFŽP z programu Zelená úsporám. Při staveb-
ních úpravách budou kompletně vyměněna veš-
kerá okna, balkónové i vstupní domovní dveře,
zateplena střecha i obvodový plášť. Na obnovu
vodního příkopu, jež se nachází v západní části
zámeckého parku, a který při záplavách
v červnu roku 2010 utrpěl značné statické
i konstrukční vady, bude využita finanční pod-
pora z MMR ČR ve výši 90 % celkových ná-
kladů, jež představují částku 9 700 000 Kč. Při
stavebních pracích, nad kterými budou velmi
pečlivě dohlížet zástupci památkové péče i od-
borný statik, bude nejen obnoven tento histo-
ricky významný prvek zámeckého parku, ale
též bude staticky zajištěn prostor souvisle při-
léhající k mezinárodní silnici I/50.  

Během následujících několika málo dní by
měl být znám hlavní dodavatel vlastní napole-
onské expozice, pro niž se již od listopadu roku
2010 stavebně připravují rozsáhlé prostory ve
dvou patrech zámeckého předzámčí. Financo-
vání stavebních úprav i celé expozice je vý-
znamně podpořeno formou dotace z EU
získané prostřednictvím Regionálního operač-
ního programu na podporu cestovního ruchu.
V minulých dnech jsme z MK ČR obdrželi in-
formaci o přiznání dotace z Programu regene-
race městských památkových zón ve výši
725 000 Kč, přičemž celá část této podpory
bude využita na závěrečnou etapu rekonstrukce
střechy radnice na Palackého náměstí č. p.64.
Po podpisu smlouvy o dotaci budou moci být
zahájeny vlastní stavební práce, taktéž pod bed-
livým dohledem památkářů. 

V oblasti životního prostředí bude v násle-
dujících několika týdnech, v době vegetačního
klidu, velká pozornost věnována úpravám keřů
a stromů ve městě, především ze strany odbor-
ných pracovníků Technických služeb města
Slavkova u Brna. V rozpočtu města byla schvá-
lena mimořádná částka ve výši 600 000 Kč na
revitalizaci stromů v zámeckém parku a přile-
hlých historických alejích. Radou města byla
ustanovena odborná komise, která se v sou-
časné době zabývá nejvhodnější formou po-
stupu tohoto záměru, kterým se bude město
zabývat v následujících několika letech, jelikož
životnost mnoha historických stromů je u svého
konce. V současné době se zpracovávají od-
borné posudky o stavu jednotlivých stromů,
které poslouží nejen jako nezbytný podklad
k dalším jednáním se zástupci životního pro-
středí a zástupci památkové péče, ale i k žádosti

o dotaci v rámci výzvy, jejíž vyhlášení se před-
pokládá v září či říjnu letošního roku. Proto je
velmi důležité mít tento finančně náročný
záměr, který významně ovlivní vzhled zámec-
kého parku i zmíněných alejí v následujících
několika letech, včas a dobře připraven.   

V oblasti kultury se již nyní velmi intenzivně
plánuje jedna z nejvýznamnějších akcí letoš-
ního roku, Dny Slavkova 2012, které budou
stejně jako v minulých letech termínově i orga-
nizačně spojeny se Svatourbanskými hody.
Oproti minulým letům zvažujeme konání této
akce v komornějším prostředí, než je centrum
Palackého náměstí, a to ve dvoře Panského
domu či na zámeckém nádvoří. Tradiční pro-
gram bude tentokrát rozšířen o oslavy 130. vý-
ročí založení Sboru dobrovolných hasičů,
v rámci kterých je plánována ukázka hasičské
techniky i hasičské činnosti a dovedností na Pa-
lackého náměstí. Této akce by se měla zúčastnit
i početná delegace hasičů z našeho partner-
ského města, francouzského Darney. Příjezd
a pobyt francouzských hasičů, které s těmi na-
šimi pojí dlouholeté, úzké a vřelé přátelství, by
mělo být plně hrazeno z dotace z EU, pokud
o námi zaslané žádosti bude v Bruselu kladně
rozhodnuto. Kulturní komise připravuje na Dny
Slavkova uspořádat na slavkovském zámku vý-
stavu o historii a činnosti slavkovského ochot-
nického divadelního spolku, na jehož odkaz
v posledních několika letech velmi úspěšně na-
vazuje Farní ochotnické divadlo Simsala Bim.

Závěrem svého dnešního slova bych chtěl
ještě reagovat na četné dotazy občanů týkajících
se dlouhodobě připravovaného záměru marketu
rakouské obchodní společnosti SPAR. Zde bych
chtěl říci, že se jedná o investiční plán soukro-
mého investora na soukromých pozemcích
v areálu bývalého cukrovaru. Záměr byl v mi-
nulosti opakovaně odložen, nejdříve z důvodu
finanční krize a poté z důvodu nutnosti změny
technického řešení výstavby přístupových cest
k provozovně a přináležejících parkovacích
ploch z důvodu nálezu středověkého židovského
pohřebiště v této lokalitě. Po četných jednáních
investora se zástupci židovské konfederace byla
v souladu se vzájemnými ujednáními projektová
dokumentace přepracována a záměr je z tohoto
pohledu připraven k realizaci v letošním roce,
což schválilo představenstvo i dozorčí rada uve-
deného rakouské obchodního řetězce. Bohužel
se stále řeší financování celého záměru pro-
střednictvím bankovních domů. Věřme, že se
celý problém v brzké době podaří úspěšně
zvládnout a výstavba marketu, parkovacích
ploch i kruhové křižovatky bude v nově stano-
veném termínu konečně zahájena. Toto by ob-
čané, především z jižní části našeho města, kde
možnosti nákupů zcela chybí, velmi přivítali.

Přeji vám všem klidný a pohodový zbytek
závěru zimního období, které nás v posledních
týdnech potrápilo nezvykle nízkými teplotami
a radost z blížícího se příchodu jara. 

Ing. Ivan Charvát, starosta města 

Spar

Zámecký příkop sousedící s ulicí Čs. červeného kříže  Foto: B. Maleček

Prostory v areálu cukrovaru, kde by měl stát Spar  Repro: archiv
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

26. řádná schůze RM – dne 25. 1. 2012
1. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s Čes-

kou spořitelnou, a.s., na pronájem části pozemku o veli-
kosti 127 m2 p. č. 230 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem
umístění mobilní pobočky České spořitelny, a.s. v termínu
od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 za cenu celkem 20 250 Kč,
se splatností nejpozději do 15. 6. 2012 v předloženém
znění. 

2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemcích Města Slavkov u Brna p. č. 775/9,
759 a 776/1 v k. ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo
stavebníka pana Antonína Matyáše umístit na těchto po-
zemcích přípojku plynu, vody, elektřiny, kanalizace a pro-
dloužení místní komunikace včetně připojení – sjezdu
k RD na pozemku p. č. 760/2 a p. č. 761 v k.ú. Slavkov
u Brna za podmínky zapracování termínu ukončení stavby
do této smlouvy. O tomto datu bude rada města informo-
vána na své nejbližší schůzi.

3. RM ruší své usnesení 25. RM ze dne 10. 1. 2011
k bodu č. 4.15. a dává souhlas k uzavření smlouvy o udě-
lení souhlasu k provedení stavby „Realizace KPÚ v k.ú.
Slavkov u Brna“ s Pozemkovým úřadem Vyškov v předlo-
ženém upraveném znění.

4. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 12/1; 1940;
1806; 3788; 1744; 1742; 1650/43; 1859/1; 1848; 1826;
1805/1; 3789; 1783/1; 1787/30; 1800/1 a 1799/1 v k. ú.
Slavkov u Brna (stavba s názvem „SB – 2607 - 104 Slav-
kov, ul. Čelakovského, přípolož NN“) v předloženém znění.

5. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
se společností GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s., na pozem-
cích parc. č. 3123/31; 3123/1; 3123/34; 3123/13; 3123/14;
3123/33; 3122/2; 3122/25; 1084; 1085/9 a 1085/1 v k. ú.
Slavkov u Brna (stavba s názvem „Kabel NN – vnitroa-
reálový rozvod“). Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou částku v celkové výši 10 000 Kč.

6. RM doporučuje ZM dát souhlas k výkupu pozemků
parc. č. 3663/94 a parc. č. 3696/15 o celkové výměře 61 m2

pod cestami v lokalitě Vinohrady v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví Ing. Jaroslava Bára do vlastnictví města. Kupní
cenu ve výši 1220 Kč uhradí město prodávajícímu do 15
dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačením doložky
o vkladu vlastnického práva do KN. Náklady spojené s vý-
kupem uhradí město.

7. RM schvaluje paní Danuši Smejkalové, prodejci knih
Euromedia – Knižní klub, stánkový prodej knih na polikli-
nice ve Slavkově u Brna, bezplatně na dobu dvou měsíců.

8. RM schvaluje povolení instalace optických rozvodů
do bytových domů v majetku města, společnosti VIVO
CONNECTION spol. s r.o., za podmínek uvedených v žá-
dosti.

9. RM bere na vědomí informaci ve věci postihů kouření
žáků v okolí škol.

10. RM souhlasí s uzavřením: Dodatku č. 5 ke smlouvě
o nakládání s odpadem – Skleněné obaly kat. č. 15 01 07,
Dodatku č. 16 ke smlouvě č.22/Sep-papír o nakládání
s odpadem vytříděným z komunálního odpadu – kat.č. 20
01 01 – Papír a lepenka kat. č. 20 01 01, Dodatku č. 18 ke
smlouvě č.2/Sep-plasty o nakládání s odpadem vytřídě-
ným z komunálního odpadu – kat.č. 15 01 02 – Plastové
obaly se spol. RESPONO, a.s.

11. RM bere zápis č. 1/2012 z jednání komise pro zpra-
cování koncepce obnovy historických alejí a parku na vě-
domí.

12. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z po-
ložky č. 65 rozpočtu města určené na humanitární účely
v roce 2012 v následující výši a v termínech v závislosti
na době konání akcí: ZO Svazu tělesně postižených Slav-
kov u Brna na úhradu nákladů spojených s dopravou na
rekondiční pobyt v Jeseníkách 5800 Kč; Svazu Diabetiků
na přednáškovou činnost, na Den pro zdraví, pravidelné
cvičení pro diabetiky a seniory, na cestovné na ozdravný
pobyt v Luhačovicích 17 500 Kč; Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klubu „Paprsek“ na
úhradu provozních výdajů spojených s činností Poradny

a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
částku 3.000,- Kč; Římsko-katolické farnosti – klubu ak-
tivních seniorů na pořízení projektoru částku 10 000 Kč.

13. RM schvaluje Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu
Městského úřadu Slavkov u Brna v předloženém znění.

14. RM schvaluje Směrnici o sociálním fondu v předlo-
ženém znění.

15. RM nesouhlasí s uzavřením předloženého dodatku
č. 1 se společností Edenred CZ s.r.o.

16. RM bere na vědomí plán akcí MK Austerlitz Slav-
kov u Brna a žádá výbor MK Austerlitz o předložení tech-
nického, bezpečnostního a organizačního zajištění
motocyklových závodů „Slavkovské serpentiny“ ve dnech
19. 5. a 13. 10. 2012 do 29. 2. 2012 a o předložení tech-
nického, bezpečnostního a organizačního zajištění silnič-
ního vytrvalostního závodu v ulicích Bučovická, Slovanská,
Čelakovského a Tyršova (malý okruh) v červnu 2012 do
29. 2. 2012.

17. RM bere na vědomí Připomínky k organizaci Vzpo-
mínkových akcí.

18. RM po projednání předložené žádosti mysliveckého
sdružení o poskytnutí příspěvku ukládá MěÚ předložit RM
návrh na jeho poskytnutí (T: 7. 3. 2012).

19. RM po projednání předložené žádosti zahrádkář-
ského svazu o poskytnutí příspěvku ukládá MěÚ předložit
RM návrh na jeho poskytnutí (T: 7. 3. 2012).

20. RM po projednání předložené žádosti svazu chova-
telů o poskytnutí příspěvku ukládá MěÚ předložit RM
návrh na jeho poskytnutí (T: 7. 3. 2012).

21. RM schvaluje podání žádosti o dotaci 7000 eur na
úhradu nákladů účasti delegace z Darney na Dnech Slav-
kova.

22. RM ukládá MěÚ a ZS-A předložit vyjádření k žádosti
společnosti CORIDA CZ, s.r.o., o snížení nájemného.

23. RM ukládá MěÚ a ZS-A předložit vyjádření k infor-
maci předložené společností CORIDA CZ s.r.o., o uznání
dluhu.

24. RM bere na vědomí návrh p. Hornyše na čestnou
změnu názvu místní části.

25. RM po projednání předložené žádosti MK Auster-
litz o poskytnutí příspěvku ukládá MěÚ předložit RM
návrh na jeho poskytnutí (T: 7. 3. 2012).

26. RM konstatuje, že vzhledem k platným právním
předpisům nemůže vyhovět žádosti MK Austerlitz o pro-
minutí poplatku za tombolu na 5. motobálu a že poplatek
ze vstupného byl již ZM v minulosti zrušen.

27. RM nevyhovuje žádosti pana Miroslava Šemory
o příspěvek na vydání publikace „Poznání“.

28. RM vyslovuje poděkování členům Zámecké dechové
kapely za jejich vystoupení při setkání občanů v rámci
9. silvestrovského ohňostroje.

29. RM souhlasí s pořádáním 6. městské zabijačky ve
spolupráci se ZD Rostěnice, a.s.

30. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce dře-
věné sochy Napoleona Bonaparta mezi Zámkem Slavkov
- Austerlitz a městem Slavkovem u Brna.

31. Starosta města informoval členy RM o dopise paní
Dany Vitulové.

32. RM ukládá MěÚ předložit radě města vyjádření
k žádosti společnosti SEBUS, s.r.o.

33. RM zprávu ve věci rozšíření doby zpoplatněného
parkování odkládá a ukládá MěÚ zapracovat do materiálu
připomínky členů RM.

34. RM bere na vědomí odborný a znalecký posudek
zpracovaný Ing. Miroslavem Rysem na pozemek parc. č.
4245 na ZH, ukládá MěÚ vypořádat finanční závazek
města v souladu s usnesením zastupitelstva města
a ukládá starostovi města projednat s firmou Pavel Čá-
slava-Čáslava Stav podmínky možného prodeje pozemku
dle odborného posudku.

První tabulka porovnává počty obyvatel
ve Slavkově u Brna, z hlediska jejich složení:

Na první pohled je zřejmé, že v roce 2011
ubylo ve Slavkově obyvatel, hlásících se k cizí
státní příslušnosti. Ostatní údaje zůstávají téměř
beze změny nebo pouze s malými odchylkami.

Druhá tabulka znázorňuje změny týkající
se občanů ČR ve Slavkově u Brna:

Další přehled se týká pouze občanů České
republiky a ukazuje, že poměr narozených,
zemřelých, přistěhovaných a odstěhovaných
občanů nezaznamenal v uplynulých dvou le-
tech žádného zásadního rozdílu. 

Mgr. Světlana Petrová,
odbor vnitřních věcí

(statistické porovnání let 2010 a 2011)

ZAJÍMAVOSTI Z OHLAŠOVNY EVIDENCE OBYVATEL MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SLAVKOVĚ U BRNA

Kolik nás žije ve Slavkově?

Změny k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011

narození 79 81
úmrtí 61 55
přistěhovaní 122 110
odstěhovaní 103 104

Počet obyvatel k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011

muži 2978 2979
ženy 3170 3183
cizinci 177 141
obyvatelé celkem 6325 6303
chlapci do 15 let 419 422
dívky do 15 let 417 432
děti do 15 let celkem 836 854

145 let divadla
ve Slavkově u Brna
Město připravuje výstavu o kulturním dění ve Slavkově

Vážení občané města Slavkova u Brna, pa-
mětníci slavkovského divadla, hudby a kultury
vůbec, spolu se členy kulturní komise a za pod-
pory Města Slavkova u Brna se rozhodli uspo-
řádat výstavu o dějinách kulturního dění
v našem městě. Vernisáž výstavy se uskuteční
v prostorách slavkovského zámku 31. května
2012 v předvečer Dnů Slavkova.

Základem exponátů bude sbírka kterou dali
dohromady pánové Karel Marischler a Antonín
Šlapal. Nicméně se tímto obracíme na všechny,
kteří měli co do činění s kulturním děním ve
Slavkově u Brna. Vlastníte-li fotografie, pla-
káty a jiné věci připomínající divadelní a mu-
zikantské dění ve městě, prosil bych vás
o jejich zapůjčení na zmíněnou výstavu. Vaše
památky na slavkovskou kulturu můžete předat
panu Bedřichu Malečkovi v sídle firmy BM
Typo na Brněnské ulici 642 ve Slavkově
u Brna. Nemusíte se bát, všechny písemnosti
a fotografie budou skenovány a uloženy a vaše
originály vám budou ihned vráceny. Ti co již
mají zmíněné materiály v počítači a můžou
emailovat, mohou je poslat je na adresu
info@bmtypo.cz.

Na vaši spolupráci se za pořadatele výstavy
a kulturní komisi těší Jiří Karas Pola
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Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.

Úplné znění na www.slavkov.cz

27. řádná schůze RM – dne 8. 2. 2012

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
20. března. Přednostně budou zařazeny 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
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U

po
zo

rn
ěn

í

1. RM ukládá komisi RM pro regeneraci městské pa-
mátkové zóny předložit orgánům města návrh na rozdě-
lení dotace co nejdříve po výzvě k podání žádosti
o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ
na rok 2012. RM současně ukládá MěÚ zabývat se pod-
něty a doporučeními komise ze schůzí v roce 2011.

2. RM bere zápis č. 2/2012 z jednání komise pro zpra-
cování koncepce obnovy historických alejí a parku na vě-
domí a souhlasí, aby bylo objednáno ZS-A zpracování
dendrologického průzkumu historických alejí u společ-
nosti Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., za cenu
66.260 Kč bez DPH.

3. RM odkládá zprávu „Rozpočet MŠ Zvídálek na rok
2012“ a ukládá FO předložit vyjádření k rozpočtu
v rámci souhrnného vyjádření k rozpočtům příspěvko-
vých organizací. RM dále žádá ředitelku MŠ Zvídálek
zpracovat návrh rozpočtu v členění na budovy MŠ na
nám. Koláčkovo a nám. Komenského z hlediska spotřeby
energií. 

4. RM odkládá zprávu „Rozbor hospodaření MŠ Zví-
dálek za rok 2011“ a ukládá FO předložit vyjádření k roz-
boru v rámci souhrnného vyjádření k rozborům
příspěvkových organizací.

5. RM bere na vědomí předloženou „Zprávu o činnosti
od zahájení šk. roku 2011/12“ Křesťanské mateřské školy
Karolínka.

6. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 1 – dotace ze
SR na školství a RO č. 2 – Příspěvek ZS-A na Regiontour
2012.

7. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 3 a bere na
vědomí stav fondu bydlení k 31. 1. 2012.

8. RM ukládá starostovi města jednat se zástupci spo-
lečnosti CORIDA CZ, s. r. o., o změně nájemní smlouvy ze
dne 28. 1. 2009 za podmínek: 1: uznatelnosti nákladů vy-
naložených firmou CORIDA CZ, s.r.o. dle faktur za nákup
akumulačních kamen a rekonstrukci rozvaděče, 2. zapo-
čitatelné položky oproti nájmu budou vždy předjednány
a schváleny RM předem, 3. dojde ke změně pronajíma-
ných prostor, 4. v případě zpoždění plateb nájemného
o více než 3 měsíce bude společnosti CORIDA CZ, s.r.o.
dána bezodkladná výpověď.

9. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku pro
Křesťanskou mateřskou školu Karolínka ve výši 80 000 Kč
v předloženém znění.

10. RM schvaluje dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor a dohody o způsobu vypořádání fi-
nančních závazků (finanční úřad) vyplývajících ze smlouvy
o sdružení ze dne 5. 1. 1994 v předloženém znění.

11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem nebytových prostor – kanceláře č. 214, Koláčkovo
nám. 727 s firmou CMC Heating, s.r.o, za účelem zřízení
kanceláře za nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok.

12. RM doporučuje ZM schválit snížení kupní ceny bytu
č. 1, sídliště Nádražní 1157 o 200 000 Kč. Základní nabí-
zená cena by tak činila 1 000 000 Kč + úhrada dluhu po
předchozím nájemci ve výši 103 204 Kč.

13. RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 3.000 Kč společnosti NIPI o.p.s. Jihlava.

14. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města č. 6 na vědomí.

15. RM bere na vědomí zprávu ve věci sjezdu k re-
tenční nádrži.

16. RM schvaluje členy komise pro otevírání obálek
a komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich ná-
hradníky na akci „Stavební úpravy předzámčí zámku
Slavkov – Napoleonská expozice“.

17. RM nesouhlasí s vypuštěním vodního prvku z do-
tačního projektu: „Stavební úpravy předzámčí zámku
Slavkov – Napoleonská expozice“.

18. RM ukládá funkcionářům města zahájit jednání se
společností KRODOS SERVIS, a.s., v intencích vyjádření
odborů IR a FO ve věci žádosti společnosti SEBUS o vy-
řešení problému s výší poplatků za užití autobusového
nádraží.

19. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na vypra-
cování projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce
ulice Zahradní“ s Ing. Stanislavem Beránkem za cenu
48 600 Kč.

20. RM bere na vědomí zprávu o výstavbě dvou ob-
jektů pro individuální rekreaci v lokalitě Vinohrady ve
Slavkově u Brna.

21. RM souhlasí s vyhrazením dvou parkovacích stání
na ulici Husova před objektem čp. 61 pro zákazníky pro-
dejny ELEKTRO-PEGAS s.r.o., dle vyhlášky č. 1/2011
o místních poplatcích.

22. RM bere na vědomí informaci o plnění usnesení
z 26. schůze RM k bodu 3.3. (Smlouva o právu provést
stavbu stavebníka A. Matyáše)

23. RM odkládá zprávu ve věci záměru prodeje po-
zemku parc. č. 5169.

24. RM odkládá zprávu ve věci záměru prodeje po-
zemku parc. č. 5173.

25. RM předkládá ZM nabídku pana Pavla Komárka
k prodeji části pozemku parc. č. 3189/36 orná půda a ce-
lého pozemku parc. č. 3190/6 ostatní plocha oba v k. ú.
Slavkov u Brna o celkové výměře cca 424 m2 (pruh v šíři
2 m a v jižní části 3 m). 

26. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemků
parc. č. 2929/1 zahrada o výměře 455 m2 a parc. č. 2929/9
zahrada o výměře 88 m2, oba v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města do vlastnictví paní Lenky Mrázové.
Kupní cenu ve výši 758 Kč/m2 (celkem tedy 411 594 Kč)
a náklady spojené s prodejem uhradí kupující před pod-
pisem kupní smlouvy.

27. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy se spo-
lečností AUTO RC Slavkov ze dne 29. 12. 2000 na proná-
jem pozemků parc. č. 343/1; 343/9; 343/11; 346/2 a 346/3
o celkové výměře 4222 m2 a s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 341/6 ostatní plo-
cha – manipulační plocha o výměře 2122 m2 a parc.
č. 343/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 3002 m2

s občanským sdružením ARC Slavkov za účelem zájmové
sportovní činnosti v oboru automobilového modelářství
s ročním nájemným ve výši 1000 Kč za každý i jen zapo-
čatý kalendářní rok, splatným vždy do konce měsíce
února příslušného roku.

28. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně dvou
částí pozemku parc. č. 354/18 o výměře 12 m2 a 24 m2

a části pozemku parc. č. 354/17 o výměře 29 m2 vše
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města za část pozemku
parc. č. 354/10 o výměře 73 m2 a dvě části pozemku parc.
č. 354/19 o výměře 153 m2 a 5 m2 vše v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví p. Martina Doubka a společnosti
M plus, s.r.o. Hodnoty směňovaných nemovitostí budou
považovány za stejné. Náklady spojené s převodem
uhradí směnitelé rovným dílem.

29. RM souhlasí se zapracováváním pozemků parc.
č. 1786/3 a část pozemku parc. č. 1786/1 kat. území Slav-
kov u Brna v návrhu ÚP města do plochy smíšené (S).

30. RM doporučuje ZM změnit možnost využití po-
zemku parc. č. 2690/1 kat. území Slavkov u Brna v ná-
vrhu ÚP města z plochy pro občanskou vybavenost na
plochu smíšenou.

31. RM na základě doporučení vedoucí odboru na akci
„Posouzení vlivů ÚP Slavkov u Brna na udržitelný rozvoj
území - úprava“: 1. rozhoduje, že nejvhodnější nabídku
předložila společnost DHV CR, spol. s.r.o., za cenu
96 000 Kč vč. DPH, 2. dává souhlas k uzavření smlouvy
o dílo na tuto akci s uvedenou společností za předpo-
kladu schválení financování zastupitelstvem města,
3. ukládá vedoucí FO předložit návrh rozpočtového opa-
tření k financování této akce.

32. RM schvaluje rozpočet městského úřadu na rok
2012 v předloženém znění za podmínky přijetí dotací na
výkon státní správy pro MěÚ za činnosti zajišťované od-
borem sociálních věcí.

33. RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok
2012 a výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jed-
notlivé položky pro MěÚ a pro Městskou policii v předlo-
ženém znění.

34. RM odkládá zprávu ve věci čestného členství v Ev-
ropské federaci napoleonských měst.

35. RM souhlasí s přijetím věcného daru dle Daro-
vací smlouvy č. Z1/2012 a s jeho zařazením do po uží -
vání ZS-A.

36. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darova-

cích smluv č. 1, 2, 3, 4, 5/2012 a s jejich zařazením do
sbírkového fondu ZS-A.

37. RM bere na vědomí závěrečnou informaci k účasti
na veletrhu Regiontour 2012.

38. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů
Společenského domu Bonaparte pro konání 40. sportov-
ního plesu dne 25. 2. 2012.

39. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem
Stanislavem Čermákem na byt č. 2, Fügnerova 109, Slav-
kov u Brna, na dobu určitou do 2. 3. 2012, za nájemné
jednu korunu.

40. RM odkládá zprávu ve věci nákladů na folkovou
přehlídku 1.6.2012.

41. Starosta informoval RM o zhotovení znaleckého
posudku objektu Společenského domu – Bonaparte.

42. RM informoval RM o jednání se zástupci firmy B.
Braun Avitum Austerlitz s.r.o.

43. RM ukládá MěÚ připravit koncept smlouvy užívání
městského stadionu s SK Slavkov u Brna.

Místní poplatek ze psů
Finanční odbor Městského úřadu ve Slav-

kově u Brna upozorňuje občany, že držitel psa,
a to jak fyzická, tak právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území města Slav-
kova u Brna, má povinnost přihlásit psa staršího
3 měsíců do evidence, a to do 15 dnů od okam-
žiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je drži-
tel povinen ohlásit veškeré změny, které mají
vliv na výši nebo zánik poplatkové povin-
nosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který
bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození
od poplatku dle platné vyhlášky města. 

Výše místního poplatku za psy zůstává pro
rok 2012 ve stejné výši. Poplatek je splatný bez
vyměření předem, a to nejpozději do 31. března
2012.

Sazba poplatku ze psa na území města činí
ročně:

za prvního psa 250 Kč
za druhého a každého dalšího 375 Kč

Sazba poplatku za psa, jehož vlastníkem je
poživatel starobního, invalidního nebo vdov-
ského důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, činí ročně:

za prvního psa 200 Kč
za druhého a každého dalšího 300 Kč

Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj.
ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vy-
měří správce poplatku poplatek platebním vý-
měrem. Pokud poplatek není zaplacen včas, lze
ho navýšit dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích v platném znění až na
trojnásobek.

Pozvánka na koncert
Koncert v sále ZUŠ F. France se koná ve

čtvrtek 8. března v 17.30 hod. V programu
zazní skladby L. Janáčka, C. Debussyho
a R. Schumanna. Hrají: MICHAL GRECO –
violoncello, MAYA OKAMOTO – klavír. jaj
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Odbor investic a rozvoje vás touto cestou na
počátku roku 2012 informuje o plánované vý-
stavbě města Slavkov u Brna v návaznosti na
schválený rozpočet města.

V oblasti obnovy památek nás letos čeká do-
končení opravy střechy budovy radnice č.p. 64,
která je realizována z 50 % z dotačních pro-
středků ministerstva kultury. V tomto roce dojde
i k dokončení obnovy fasád zámku, která konti-
nuálně probíhá od roku 2003. Poslední etapa řeší
obnovu fasád 1.P.P. v jižních valech. Tato akce
je rovněž realizována z dotačních prostředků
z Programu záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultura České republiky.

Poslední největší dotační akcí, která v areálu
zámku probíhá, je realizace projektu: „Stavební
úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napoleon-
ská expozice“. Stavební práce jsou již v 1.polo-
vině a na dodávku samotné expozice nyní probíhá
veřejná zakázka. Celý projekt má byt ukončen
v lednu 2013 tak, aby bylo možné zahájit novou
sezónu již s touto expozicí. Zde jsou na projekt
použity evropské peníze prostřednictvím Regio-
nálního operačního programu jihovýchod ve výši
48,8 mil. Kč. Celkové výdaje na projekt mohou
dosáhnout až 56,0 mil. Kč bez DPH.

V oblasti bytové výstavby by v návaznosti na
plnění fondu bydlení mělo proběhnout dokon-
čení revitalizace bytových domů na sídlišti Zlatá
Hora. Ovšem prioritu po obdržení návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace z programu Zelená
úsporám má projekt řešící revitalizaci bytových
domů č. p. 1191-3 na sídlišti Nádražní. Zde je
nutné, z důvodu dodržení dotačních podmínek,
do konce června 2012 provést výměnu výplní
otvorů a zateplení obvodového pláště.

Další plánovanou dotační akcí je revitalizace

přestupního uzlu IDS na vlakovém nádraží.
Předpokládaný termín realizace za podmínky
přidělení dotačních prostředků je na jaře roku
2013. Nyní byla zpracována a podána žádost
o přidělení dotace na Úřad regionálního rozvoje
Jihovýchod, kdy předpokládaný termín o vyro-
zumění o přidělení dotace je červen 2012. Zde
projekt počítá s generální opravou komunikace
s obratištěm, vytvořením nových 22 parkovacích
stání a 26 stojanů pro kola i s uzamykatelnými
boxy. Rozpočtové náklady se pohybují kolem
15 mil. Kč. Případná dotace by byla poskytnuta
ve výši 85 %.  

V rámci rozpočtu města byly schváleny pro-
středky na zpracování projektové dokumentace
veřejného plynovodu v ulici Zámecká. Jedná se
o jedinou ulici, kde doposud není plynovodní řad
zrealizován. Pokud by po dohodě s občany v do-
tčené ulici došlo k dohodě, mohl by být řad rea-
lizován za výrazné finanční podpory ze strany

budoucího provozovatele, a to JMP, a.s. Zde by
mohlo dojít k realizaci až v roce 2013. 

Jak pokračuje záměr výstavby nového ob-
chodního centra SPAR v areálu bývalého cu-
krovaru?

Společnost SPAR Česká obchodní společnost,
s.r.o., vzhledem k nutným úpravám projektu nyní
zajišťuje přepracování projektové dokumentace,
především co se týče připojení na silniční síť
a dále vlastního objektu. Tyto změny budou pro-
jednány v rámci stavebního řízení. Co se týče
vlastní realizace výstavby, tak její zahájení se
předpokládá v druhé polovině tohoto roku a do-
končení na počátku roku 2013. Vše záleží na za-
jištění dostatečné výše finančních prostředků pro
dané období. Výstavba této konkrétní prodejny ve
Slavkově u Brna je vedením společností odsou-
hlasena a doufáme, že se tento záměr podaří v co
nejbližší době zrealizovat ke spokojenosti občanů
tohoto města. Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Co nás čeká v oblasti výstavby v roce 2012

Již druhým rokem je mezi bohatou nabídkou
kroužků DDM Slavkov zařazen i aerobik pro
nejmenší. Je určen pro všechny děti od 4 do 7
let. Hravou a nenásilnou formou se děti učí zá-
kladním pohybovým dovednostem, rozvíjí svůj
smysl pro rytmus, osvojují si jednoduché gym-
nastické prvky a postupně se seznamují se zá-
kladní kroky aerobiku. Součástí každé hodiny

(60 minut) je i spousta her a nechybí také po-
vzbuzení a kladné hodnocení všech malých
cvičenek. Pokud máte zájem si aerobik vy-
zkoušet, přijďte v úterý v 15 hodin na DDM
nebo přímo do gymnastického sálu ZŠ Ko-
menského. Bližší informace přímo v DDM na
tel. č. 544 221 708.

Mgr. Iva Majárková

Cvičení s DDM Slavkov
DDM Slavkov nabízí dívkám a ženám mož-

nost vyzkoušet si pohybové aktivity dle vla-
stního výběru pod vedením kvalifikovaných
a zkušených cvičitelek. Přijďte si vyzkoušet,
jaké cvičení Vám bude vyhovovat, není nutné
se přihlašovat předem. Jednotná cena 40 Kč za
1 hodinu. 

Sportovní aktivity DDM Slavkov pro do-
spělé:

• Aerobik s Mgr. Ivou Majárkovou, v úterý
18.30–19.30 hodin, v DDM

• Kondiční zdravotní cvičení s Mgr. Hanou
Charvátovou, ve středu 19–20 hod. v tělocvičně
ZŠ Tyršova

• Pilates – zdravotní cvičení s Mgr. Janou
 Sekerkovou, ve čtvrtek 19–20 hod. v tělocvičně
ZŠ Tyršova. Ivana Olejníková

Aerobik
pro nejmenší

Dům dětí a mládeže ve
Slavkově u Brna pořádá
dětský karneval pro členy
cvičení rodičů a dětí, baby
kluby a ostatní zájemce,
který se koná ve středa 14.
března od 14.30 do 17 hod. v hale ISŠ.
Vstupné: pouze za dítě = 30 Kč + dárek do tom-
boly v hodnotě 50 Kč.

Na programu bude průvod masek překážko-
vou dráhou, hra na hada s tanečky, zábavná sou-
těžní stanoviště, hrátky se zvířátky, losování
tomboly, taneční rej masek.

Dětský karneval

Oprava koníren Foto: P. Maleček
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Domácnosti se mohou vyřazených elektro-
spotřebičů zbavit zdarma na některém z míst
zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vy-
tvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu zá-
kladní podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané. V takovém pří-
padě hradí další nakládání s nimi výrobci a do-
vozci prostřednictvím kolektivních systémů,
které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na
elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor,
topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž
a zpracování elektrospotřebičů je činnost zá-
konem určená pouze osobám s příslušnými
oprávněními. Takové výrobky je nutné pova-
žovat za odpad a náklady spojené s jejich od-
straněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do
poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností mů-
žete zdarma odevzdávat na těchto místech:
Sběrný dvůr na Zlaté Hoře
Otevírací doba: Po, St: 13–18; So: 8–12 hod.
Malý kontejner na drobný elektroodpad je
v našem městě umístěn v přízemí budovy Městského
úřadu na Palackého nám. 260.
Červené kontejnery (spol. ASEKOL):
sídliště Nádražní, Koláčkovo nám. a ul. Polní

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dal-
šími životy. Vyřazená pračka váží – řekněme –
padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat pa-
desát kilo odpadu. Smyslem recyklace vyslou-
žilých spotřebičů je ale něco jiného: v co
největší míře znovu využít veškeré materiály,
které se z nich podaří při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z to-
hoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů že-
leza, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě
betonu. Podobně je to u dalšího typického vel-

kého spotřebiče, který nechybí prakticky
v žádné české domácnosti, u chladničky. I její
recyklací se dá získat kolem 20 kil železa,
plastů je průměrně 16 kilogramů. Zájem
o takto získané materiály jako o druhotné su-
roviny se samozřejmě u různých zpracovatelů
liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané
do tavby spolu se železnou rudou velmi vý-
znamnou úsporu energie. Když tuto úsporu
převedeme do srozumitelnější řeči „domácího
šetření“, můžeme si ji představit například
takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik
energie, kolik za celý měsíc spotřebuje prů-
měrně velká lednička.

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty

dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spo-
třebičů tak mohou vzniknout dejme tomu za-
travňovací dlaždice. Dlažba má pevnost
tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné
směsi, a zároveň umožňuje zachovat přirozený
travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště,
příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chod-
níky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy pro
koně a další plochy. Zatravňovací dlažba se vy-
rábí z plastového recyklátu se zásadním podí-
lem polyetylenu, který se získává
z průmyslových i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také
velmi šetrná – materiál je totiž znovu stopro-
centně recyklovatelný. Ani další výrobce by se
bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobe-
šel – lisuje z něj poklice na kola automobilů.
Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů
ze starých spotřebičů. Většinu recyklátu zajiš-
ťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské
unie. Patří mezi ně i čeští zpracovatelé elek-
troodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče

Další požár kontejnerů
Tak nám zase zapálili kontejnery. Tentokrát

se tak stalo přes víkend z 11. na 12. února na
sídlišti Nádražní, kde zcela shořely dva plas-
tové kontejnery na plasty a papír. Požárem byl
poškozen i vedle stojící kontejner na sklo
a také kontejner na textil. Firmě E+B textil
Brno, která městu poskytla 3 kusy kontejnerů
na sběr textilu zdarma, tím vznikla krátce po
sobě nenahraditelná škoda již podruhé. Plas-
tové kontejnery firmy RESPONO, včetně ob-
sahu plastových obalů, se žárem proměnily
v množství rakovinotvorných dioxinů.

Chceme zdravější a hezčí životní prostředí?
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Kde a jak se zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
 vysbírané kolektivním systémem ELEKTRO -
WIN.

Pořád si tedy ještě někdo myslí, že vyslou-
žilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na
sběrná místa, aby se o ně mohli postarat od-
borníci?

Čerpáno z materiálů spol. Elektrowin
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

• moc se mi tam líbilo a budu se tam těšit
• říkal jsem pohádku O perníkové chaloupce,

těším se nejvíce na jedničky
• byla tam spousta dětí, některé jsem vůbec

neznal
• budu se tam těšit,  protože se tam něco nového

naučím
• šel jsem do první B a moc se mi tam líbilo.

Nejvíce počítání. Počítal jsem do 13. Paní uči-
telka mě pochválila a mamka ze mě měla ve-
likou radost a dostal jsem za to dinosaura

• líbilo se mi všechno a paní učitelka byla
hodná

Zápis je jednou z velkých událostí v životě
každého dítěte. Zatímco si děti už vybírají tu
nejkrásnější aktovku a nemohou se dočkat, až
i ony usednou do školních lavic, jejich rodiče si
uvědomují, že nadchází jeden z důležitých me-
zníků a změn v životě nejen dítěte, ale i celé ro-
diny. Teď už přijdou opravdové starosti. Čas her
postupně nahradí ranní vstávání, plnění škol-
ních povinností,  psaní domácích úkolů a určitě
i spousta nových zážitků a zkušeností, se kte-
rými se každé dítě bude muset vyrovnat.

To všechno si plně uvědomujeme i v mateř-
ské škole, a proto předškolní přípravu chápeme
jako dlouhodobý záměr a směřujeme k tomu,
aby děti byly na školu dobře připraveny a pře-
chod mezi MŠ a ZŠ zvládly bez problémů.

Všichni naši předškoláci prožili „Velký den“
a nám nezbývá než si uvědomit, jak ten čas
rychle letí. Vždyť to přece není tak dávno, co
i oni byli  těmi „malými uplakánky“, kteří přišli
poprvé do naší školky a schovávali se za své ro-
diče a teď už se byli ve veliké škole představit
a pochlubit, co všechno umí a sami zvládnou.

Podělte se s námi o některé zajímavé zážitky
a postřehy dětí z jejich „Velkého dne“:
• měla jsem za úkol spočítat 4 mrkve a 3 me-

ruňky a mamka to musela ze mě páčit
• namaloval jsem sluníčko, poznával jsem čís-

lice a zvířátka a všechno jsem věděl

Zápisem teprve vše začíná. Proto přejeme
všem budoucím prvňáčkům ať se jim v jejich
nové škole líbí a hlavně daří, ať si najdou nové
kamarády a první dny proběhnou úspěšně a bez
slziček. A rodičům pak lze jen popřát pevné
nervy, hodně trpělivosti, tolerance, lásky a ra-
dosti ze školních úspěchů jejich dětí. 
Učitelky ze třídy Včelek Z. Winterová, E. Knotková

Zápis do prvních tříd základních škol

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně, Ven-
dula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jed-
lička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném čase a bezplatně.

Orientační zápis
do MŠ Zvídálek

Jako každý rok, i letos, proběhne v Mateřské
škole Zvídálek orientační zápis nových dětí do
mateřské školy na školní rok 2012/2013. Děti
k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče
přihlásit e-mailem nebo osobně v Mateřské
škole Zvídálek v průběhu měsíce února 2012.
Řádný zápis do mateřské školy pak proběhne
v termínu od 2. do 9. května, kdy si rodiče vy-
zvednou v mateřské škole i potřebné tiskopisy
na vyplnění- přihlášku a evidenční list na po-
tvrzení od lékaře.

Zničené kontejnery Foto: R. Lánský

Zápis do první třídy Foto: archiv
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Z Á M E K  S L AV K O V  – A U S T E R L I T Z www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Fotografický kurz
Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci se

společností NICOM a. s. pořádá v sobotu dne 21.
dubna fotografický kurz. Společnost NICOM je
ryze českou společností, která na našem trhu pů-
sobí již 20 let. Zaměřena je především na oblast
školení, technické podpory a konzultací.

Tento praktický fotografický kurz je určen pro
pokročilejší fotografy, kteří dobře ovládají svůj
fotoaparát a kteří rádi fotografují architekturu,
exteriéry a interiéry, ať ze zájmových či z pro-
fesních důvodů. Během kurzu proběhne i nácvik
správného fotografování obecně – tj. správné
kompozice, expozice a využití přirozeného i do-
plňkového světla. Kurz povede jeden z našich
předních profesionálních fotografů.

Přijďte na Zámek Slavkov – Austerlitz a na-
učte se pracovat se světlem, fotografovat archi-
tekturu, exteriér i interiéry zámku. Bližší
informace o kurzu, ceně a způsobu přihlášení se
do kurzu naleznete na webových stránkách
zámku www.zamek-slavkov.cz v sekci Aktuality.

Ing. Jana Slouková, ZS - A

Již za necelý měsíc se po zimním období
opět otevřou brány slavkovského zámku. 

Slavnostní zahájení sezony 2012 proběhne
ve čtvrtek 22. března. Na tiskovou konferenci,
kde bude zástupcům médií, touroperátorům
a obchodním partnerům představena kulturní
nabídka na sezonu 2012, naváže od 15.30
hodin v Historickém sále zámku zahájení se-
zony určené nejširší veřejnosti. Při této příleži-
tosti se uskuteční společná vernisáž výstav,
které zahajují letošní výstavní sezonu. O pro-
gram se postarají žáci Základní umělecké školy
Františka France.

Po roční přestávce se totiž opět na zámek
vrací výtvarný obor Základní umělecké školy

Svátky jara – Velikonoce - letos připadají na
první víkend v dubnu. Zámek Slavkov – Aus-
terlitz připravuje k oslavě těchto svátků vý-
stavu kraslic a prodejní velikonoční výstavu.

Výstava kraslic bude zahájena již ve
čtvrtek 29. března v Divadelní sále od 17
hodin. Aranžmá kraslic budou umístěna v pro-
hlídkové trase Historických salonků po celou
dobu vč. velikonočních svátků až do neděle
22. dubna. Výstava bude přístupna samostatně
nebo jako součást prohlídkové trasy.

Kolekce velikonočních vajíček zapůjčí na
výstavu Mohelnický spolek ručních řemesel,
jehož tvorba je již ve Slavkově známá o velmi
oblíbená. Ke zhlédnutí budou kraslice zdobené
různými technikami – vajíčka zdobená techni-
kou drátkování, krakelování, vajíčka zdobená
voskem, slámou, bavlnkou, madeirou, dále va-
jíčka vyškrabovaná, malovaná a dále jinak zdo-
bená.

Prodejní velikonoční výstava Pavly Taube-
rové a Marcely Drápalové bude přístupna již ve

Slavnostní zahájení sezony 2012 na Zámku Slavkov – Austerlitz
Františka France s výstavou inspirovanou pro-
tentokrát přírodou. Výstava s názvem Kouzlo
živé přírody představí práce žáků za uplynulé
dva roky. Výstava bude umístěna v galerii
v prvním patře a ke zhlédnutí bude až do 20.
května 2012. 

Další z výstav, která uvede sezonu, je sou-
částí spolupráce Zámku Slavkov – Austerlitz
s rakouským renesančním zámkem Rosenburg.
Soubor fotografií Sokolnictví na Renaissan-
ceschloss Rosenburg představí obor, který je
jedním z hlavních lákadel tohoto krásného
zámku. Výstava bude volně přístupna v míst-
nosti před kavárnou do 15. července 2012.

V galerii v prvním patře bude znovuotevřena

výstava Kancléř čtyř panovníků, která byla in-
stalována již v loňském roce při příležitosti 300.
výročí narození Václava Antonína Kounice. Vý-
stava bude přístupna do 27. května 2012.

Srdečně Vás zveme na první akci Zámku
Slavkov – Austerlitz v této sezoně.

Letošní sezona na zámku bude opět hodně
pestrá. O programu kulturních a společenských
akcí plánovaných na rok 2012 vás budeme po-
drobněji informovat v příštím (březnovém)
čísle Slavkovského zpravodaje. Na všechny za-
jímavé výstavy, koncerty i jiné společenské
akce v průběhu roku 2012 vás všechny srdečně
zvou pracovníci Zámku Slavkov – Austerlitz.

Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A

Velikonoce na zámku 

čtvrtek 29. března od 16 hodin, tzn. hodinu
před zahájením výstavy kraslic. Prodejní vý-
stava pak bude pokračovat v pátek 30. března
od 14 do 16 hodin a v sobotu 31. března od
9 do 16 hodin a bude situována v Divadelním
sále. Přijďte si zakoupit velikonoční a jarní de-
korace, drobné dárky a ozdoby včetně kraslic.

Na velikonoční pondělí 9. dubna bude
zámek otevřen od 9 do 17 hodin.

Zuzana Venturová, ZS-A

I v letošním roce bude Město Slavkov u Brna
hostit dva koncerty mezinárodního festivalu
Concentus Moraviae. Ten je v letošním roce in-
spirován hudebním kouzlem čísel v dramatur-
gii Barbary Marie Willi.

Již dnes se můžeme těšit na koncert předního
italského souboru Accordone, který se představí
14. června s programem Finis terrae. Program
Joseph Haydn: Symfonie č. 6, 7 a 8 (Le matin,
Le midi, Le soir) v podání Wroclaw Baroque
Orchestra zazní 26. června. Oba koncerty se us-
kuteční v 19.30 hodin v Historickém sále zámku.

Celkově zazní na festivalu Concentus Mora-
viae více než tři desítky koncertů hudby z ob-
dobí od středověku po baroko v podání
špičkových českých a zahraničních hudebníků
zabývajících se autentickou interpretací staré
hudby. Festival bude vážně i hravě představovat
nejdůležitější aspekty matematiky v hudbě
a hledat jejich prostřednictvím znějící řád, který
by uvedl duši posluchače do harmonie.

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. března
2012 v síti TICKETPORTAL na www.ticket-
portal.cz. Na pokladně zámku bude předprodej
probíhat po zahájení sezony, tj. od 23. března
2012. Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A

Předprodej vstupenek
na Concentus Moraviae

Zaměstnanci Zámku Slavkov – Austerlitz Foto: archiv ZS-A

Velikonoční kraslice Foto: archiv
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Poklady nejen z depozitářů (87)
Významnou část sbírkového fondu Zámku

Slavkov-Austerlitz tvoří jedna z největších ev-
ropských sbírek pohlednic s napoleonskou té-
matikou. Tato sbírka obsahuje více než 5000
pohlednic, které se dotýkají období druhé po-
loviny 18. a první čtvrtiny 19. století. Události
napoleonské doby zanechaly své stopy prak-
ticky po celé Evropě a dodnes jsou připomí-
nány množstvím uměleckých děl, soch,
památníků či vzpomínkových akcí. Sbírka po-
hlednic ZS-A s napoleonskou tematikou je na-
tolik výjimečná, že se alespoň její část podařilo
vydat i knižně. V knize Napoleonská epocha
na pohlednicích jsou přiblížena jednotlivá té-
mata jak po stránce historické, tak obrazové.
V několika příspěvcích vám tuto knihu vybra-
nými úryvky přiblížíme.

II. Kapitola: Napoleonova rodina
Rodina Napoleona Bonaparta byla poměrně

rozvětvená. Některé zdroje uvádějí 11, jiné 12
i 13 potomků Carla a Letitie Buonaparte. Do-
spělého věku se dožili synové Joseph, Napo-
léon, Lucien, Louis, Jérôme a dcery Elisa,
Paulina a Carolina. Z nejužšího rodinného
kruhu nelze vynechat obě Napoleonovy man-
želky Josephinu a Marii Luisu či tolik očeká-
vaného syna a dědice trůnu – Napoleona II.,
nazývaného Orlík.

Marie Letitia Ramolino Bonaparte
(* 24. 8. 1750 Ajaccio, † 2. 2. 1836 Řím)

Letitia pocházela z rodiny staré úřednické
šlechty, která se na Korsiku přestěhovala z Itá-
lie. I když neměla příliš dobré vzdělání, byla

nadána přirozenou inteligencí. Bývá popiso-
vána jako vážná až přísná, zdrženlivá, někdy
nedůvěřivá, šetrná, opatrná, pracovitá a zbožná.
Z matčina druhého manželství měla jednoho
nevlastního bratra Josefa Fesche, který svou se-
stru celý život podporoval a později jako kar-
dinál hrál důležitou roli v průběhu života
Napoleona  i ostatních členů rodiny.

V roce 1764 se Letitia provdala za Karla
Maria Buonaparta (*27. 3. 1746 Ajaccio, † 20.
2. 1785 Montpellier). Karel Buonaparte byl
uznávaným korsickým advokátem. Podílel se
na boji za nezávislost Korsiky. Letitia doprová-
zela svého muže i během těchto osvobozenec-
kých bojů. Poté, co Korsiku získala Francie,
přiklonil se  Karel na její stranu. Celá rodina
pak byla nucena Korsiku opustit.

Po smrti manžela připadla veškerá starost
o zabezpečení rodiny na Letitii. Výrazně jí však
pomáhal druhorozený syn Napoleon. Už jako
student vojenské školy žil velmi nuzně a uše-
třené peníze ze stipendia a později ze skrom-
ného žoldu zasílal domů matce. Poté, co se
dostal do čela Francie, postaral se Napoleon ne-
jenom o matku, ale zabezpečil i celou svou ro-
dinu.  

Přesto, že Letitia byla známá jako velmi še-
trná, až lakomá žena, i ona si  po Napoleonově
korunovaci císařem užívala přepychu. Pobírala
roční rentu milion franků. K dispozici měla pa-
řížský dům nazývaný „Hotel de Brienne“
a venkovský zámek Pont-sur-Seine.  K jejímu
rozsáhlému dvoru patřili: jeden prelát jako
vrchní dvorní duchovní, dva abbé, osobní lékař
– známý baron Corvisart a další dva jemu po-

Doklady o prvním filmovém představení ve
Slavkově se datují k roku 1906 (tedy zhruba 10
let po první filmové produkci v Paříži), kdy sem
několikrát zavítal jeden z „kočovných“ biografů.
Diváci mohli zhlédnout jednak klasické filmy
jako Ludvík XI., Souboj ze žárlivosti nebo Na-
poleon na ostrově sv. Heleny, ale též se mohli
poučit o krásách cizích krajů nebo o světových
událostech (např. o rusko-japonské válce na Dál-
ném východě či velkém zemětřesení v jihoital-
ské Messině). Představení se konala vždy po
několik dní v budově dnešní České spořitelny.

Stálé kino začala od roku 1921 provozovat
místní TJ Sokol v prostorách dvorany pro divadlo
Sokolského domu na Palackého náměstí. Sokol-
ský biograf navíc následovalo roku 1927 i kino
Charita (později přejmenované na Orel), které
fungovalo v tehdejším Lidovém domě. Díky vy-
soké návštěvnosti byla kina značně zisková. 

Ani po 2. světové válce význam kina ve Slav-
kově neupadal a státní úřady oceňovaly zejména

Výročí slavkovského kina – 90 let
jeho význam v šíření informací a propagandě.
V roce 1952 převzal kino Oko Československý
státní film a o pět let později jej získal slavkov-
ský MNV.

V roce 1959 došlo v rámci „Akce Z“ k rozší-
ření kina Oko pro potřeby promítání širokoú-
hlých filmů. Budova byla prodloužena, vnitřně
přebudována pro 300 osob se vzestupným hle-
dištěm a vybavena moderním promítacím zaří-
zením. Celkové náklady se vyšplhaly na
730 000 Kčs. Tím se slavkovské kino zařadilo
po bok tehdy nejmodernějších festivalových kin
nejen na území Jihomoravského kraje, ale
i v ČR (tehdejší Gottwaldov, Brno, Karlovy
Vary, Praha a dalších).

Od roku 1960 neslo nový název – Kino Jas
panoráma. Počet představení tento rok vzrostl
na 590, přišlo na ně 99.783 osob (tj. průměrně
177 osob na představení) a tržby činily 327.470
Kčs. Modernizace kina měla minimálně v 60.
a 70. letech velký vliv na bohatou návštěvnost
a na dobré zisky slavkovského kina stejně jako
na spokojenost diváků. Počet představení se v té
době pohyboval na úrovni 10 představení za
týden, z toho jen v neděli 2 odpoledních a 1 ve-
černího představení!

V současné době kino jako jedno z mála ma-
lých kin, která přežila konkurenci multikin a te-
levize (domácího kina), působí a pravidelně
promítá 2–4 představení týdně. Předpokládáme,
že v nejbližší době bude v kině instalováno pro-
jekční zařízení umožňující využívat nejnovější
technologii „blue-ray“, a to při zachování dosa-

dřízení lékaři, dále dvorní dáma a deset společ-
nic – manželek maršálů. K dvornímu personálu
rovněž náleželi předčitatelka, tři komoří, tři stáj-
níci, sekretář, intendant a notář. O pohodlí se
staralo množství řadového služebnictva.

Po pádu Napoleonovy vlády Letitia odešla
společně se svým nevlastním bratrem kardiná-
lem Feschem  do Říma, kde v roce 1836 zem-
řela.

(Úryvek z knihy Martina Ráji a Vladimíry
Zichové: Napoleonská epocha na pohlednicích)

Marie Letitia Ramolino Bonaparte

PROGRAM: 
SOBOTA 17. března 16.30 hod. 

Páni kluci (představení pro děti a mládež)
19.00 hod.

Světáci – slavnostní představení k 90. výročí
kina ve Slavkově u Brna

NEDĚLE 18. března 16.30 hod.
Báječní muži s klikou – český film z r. 1978

Na tuto akci jste všichni srdečně zváni! Vstup je
volný. 

vadních promítacích přístrojů (pro filmy 35
mm). Toto přinese nejen zvýšení kvality pro-
jekce, ale zejména umožní rozšíření nabídky fil-
mových titulů, které se postupně přestávají
vyrábět na klasickém 35 mm filmu.

Ve dnech 17. a 18. března 2012 se uskuteční
v kině pod záštitou starosty města Ing. Ivana
Charváta slavnostní představení k 90. výročí
kina ve Slavkově u Brna. 

Ing. Aleš Šilhánek, Mgr. Martin Rája, ZS-A

Slavkovské kino před rekonstrukcí Foto: archiv

Sál kina Jas Foto: B. Maleček
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

V sobotu 4. února se konal již 19. tradiční
školní ples ZŠ Tyršova. Jeho hosty opět potěšila
bohatá tombola s mnoha hodnotnými cenami.
Avšak ani ti, kteří neměli štěstí na správné losy,
a neobohatili tak svou domácnost o novou tele-
vizi, přenosný počítač nebo o jinou cenu, jistě
nelitovali, že na ples přišli.

Zahájení patřilo žákům 8. a 9. ročníků, kteří
pod vedením paní Lenky Krahulové nacvičili
polonézu. Dívkám v dlouhých bílých šatech
a hochům ve společenském oděvu to moc slu-
šelo a jejich ladné pohyby na parketě naladily
i ostatní návštěvníky k tanci, takže za chvíli byl
parket téměř plný. V průběhu večera pak ještě
návštěvníci mohli zhlédnout dvě krásná taneční
vystoupení dívek z tanečního oboru ZUŠ (opět

pod vedením paní učitelky Krahulové). Těsně
před půlnocí předvedlo své umění mladé roc-
kové pěvecké seskupení pod vedením pana uči-
tele Vodičky. K velmi dobré atmosféře večera
přispěla hudební skupina Top Show Band.

Na závěr bych touto cestou jménem naší
školy chtěl poděkovat všem návštěvníkům za
účast, rodičům a členům výboru KPŠ za pomoc
při organizaci, sponzorům, kteří věnovali ceny
do tomboly, paní Krahulové a panu Vodičkovi,
kteří zajistili krásná vystoupení, a v neposlední
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.

Jak se dělá animovaný film
Ve středu 1. února proběhla ve škole beseda

s autorem a režisérem animovaného večerníčku
Krysáci Viktorem Podolským. Žáci 4. a 5. třídy
absolvovali program přizpůsobený prvnímu
stupni a osmáci měli besedu o něco podrobnější
a zaměřenou i na technickou (počítačovou)
stránku věci.

Celé setkání se světem filmu se dětem i vy-
učujícím velmi líbilo. Navíc se všichni dozvěděli
něco, co souvisí s výukou mediální výchovy, ale
sami bychom ve škole těžko předvedli. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ
V úterý 31. ledna proběhl v budově ZŠ Ko-

menského zápis do obou slavkovských základ-
ních škol. Celkem se dostavilo se svými rodiči
88 dětí. V souladu s novou úpravou školského
zákona jsou výsledky přijímání žáků vystaveny
na stranách školy na minimálně 15 dní (viz
úvodní strana www.zsslavkov.cz). Noví
prvňáčci musí být označeni pouze registračním
číslem. V případě nejasností mohou rodiče te-
lefonicky kontaktovat vedení školy. 

Úspěch v dějepisné olympiádě
Ve středu 1. února proběhlo ve Vyškově

okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu
reprezentovaly Tamara Bláhová a Alexandra
Bláhová. Přestože úkoly v okresním kole byly
náročné a konkurence veliká, Saša i Tamara
díky svým znalostem a pečlivé přípravě uspěly
velmi dobře. Tamara obsadila druhé a Ale-
xandra třetí místo. Oběma dívkám k úspěchu
upřímně blahopřejeme a doufáme, že jim zájem
o historii vydrží i nadále.

Ve středu 18. ledna se konalo ve Vyškově
okresní kolo matematické soutěže „Pythago-
riáda“, které se zúčastnilo celkem 78 žáků ze
14 škol. Reprezentanti naší školy dosáhli pěk-
ných úspěchů a prosadili se i na stupně vítězů. 
Mezi „šesťáky“ se umístila Markéta Krejčířová
na šestém a Hana Kučerová na sedmém místě. 

19. školní ples

T. a A. Bláhovy Foto: archiv školy

Naši žáci na předních místech
V kategorii 7. tříd obsadila Hanka Mlčochová
bronzovou příčku a na stejné pozici se umístil
i Petr Otépka. Anna Moudrá skončila sedmá.
Mezi osmáky skončili Radek Čermák i Ladi-
slav Zápotočný na děleném sedmém místě.
Vedení školy děkuje všem účastníkům Pytha-
goriády za vzornou reprezentaci školy.

Myslím, že by nebylo od věci, pochlubit se
třemi vystoupeními děvčat a chlapců ze ZUŠ
Slavkov. V rámci probíhající plesové sezony za-
hráli na plesech rybářů (21. ledna), akci ZŠ Tyr-
šova (4. února) a ISŠ (17. února). Žáci sdružení
pod názvem Ad Hoc Team podali pěkné a hod-
notné výkony, které publikum velmi oceňovalo
a mohli si tak svoje hudební poznatky vyzkou-

šet v praxi. V dalším období je čeká hra na ně-
kolika rockových festivalech (např. 26. 5. v Kři-
žanovicích), a proto bychom jim měli popřát
stejný elán a mnoho dalších úspěchů. Pro určitou
inspiraci si došli i do Městského divadla Brno,
kde zhlédli skvělý muzikál Papežka (12. února ).
Širší slavkovské veřejnosti se zpěváci představí
2. 6. na Dnech Slavkova. Antonín Vodička

Další vystoupení ZUŠ na plesech

Žáci 8. a 9. ročníků zatančili polonézu Foto: archiv školy

Ad Hoc Tem Foto: archiv školy

Zápis do 1. ročníku Foto: archiv školy
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Přijďte se k nám podívat. Naše služby jsou
tu pro Vás. Jsme Centrem denních služeb pro
seniory, kterým pomáháme při obstarávání běž-
ných záležitostí a zajištění péče v době, kdy ne-
mohou být doma sami, např. z důvodu
jakéhokoli typu demence, ztráty soběstačnosti,
orientace v prostoru a čase.

Centrum denních služeb je místem, ve kterém
se senioři scházejí ve všední dny během dopo-
ledne a v odpoledních hodinách se vracejí zpět
domů. Četnost a délka pobytu je vždy přizpů-

sobena vašim potřebám a přáním. Pokud ne-
máte možnost samostatné dopravy, zajišťujeme
odvoz tam i zpět svozovým automobilem.

Jak bude vypadat váš den u nás? Ráno se
sejdeme u dobrého čaje, popovídáme si a během
dne dle přání a schopností či možností každého
z Vás se věnujeme např. sledování vybraného
filmu, poslouchání oblíbené hudby, kdo chce,
může se zapojit do tvořivé činnosti, trénovat
paměť, zazpívat si s námi. Je možné zajít si na
procházku nebo si vyřídit běžné pochůzky v do-
provodu pracovníka. Každé úterý se můžete po-
těšit s pejsky, kteří k nám pravidelně docházejí.
Během dne je samozřejmostí zajištění veškeré
potřebné péče (např. doprovod na WC, pomoc
při podání léků apod.). Pokud zde zůstanete přes
poledne, je možné vám zajistit oběd, nebo si mů-
žete jídlo přinést z domu.

Jednou z předností, ve srovnání s terénními
službami, které jezdí do domácností, je to, že se
zde setkáte s dalšími lidmi, kteří jsou v ob-
dobné situaci a v obdobném věku. Můžete si

s nimi popovídat a nezůstanete tak celý den
doma sami v případě, že Vaši rodinní přísluš-
níci chodí do zaměstnání. 

Centrum denních služeb je tu proto, aby
vám nabídlo možnost svůj den prožít zajíma-
vým způsobem, jako vedlejší přínos při využí-
vání služby je pomoc rodinám, které pečují
o své blízké. Služba je placená, většinou se dá
pokrýt příspěvkem na péči. 

Pokud si myslíte, že by mohla být služba pro
Vás vhodná, přijďte se k nám podívat.  Po do-
mluvě můžete vyzkoušet první bezplatnou ná-
vštěvu a teprve potom se rozhodnout, zda chcete
Centrum denních služeb využívat. Neváhejte
a kontaktujte nás.

Navštivte Charitní poradnu na pracovištích
ve Slavkově u Brna nebo v Bučovicích. Poradna
se zaměřuje na bezplatné poradenství obča-
nům, kteří řeší složitou životní situaci a snaží
se je podporovat při jejím řešení. 

Pomůžeme Vám, jestliže jste se dostali do
dluhů a není ve vašich silách je splácet, pomů-
žeme sestavit rozpočet domácnosti, sepsat žá-
dost o splátkový kalendář, podpoříme Vás při
komunikaci s exekutory nebo vymahačskými
firmami nebo poskytneme informace a pomů-
žeme zvážit možnost vyhlášení osobního bank-
rotu a sepsat návrh na oddlužení. 

Podpoříme vás při rušení nevýhodně sepsa-
ných smluv, např. pokud jste si zakoupili pře-
dražené zboží na reklamních akcích nebo
nevýhodně změnili dodavatele energií. 

Vyhledáme a zprostředkujeme vám infor-
mace a předáme kontakty na sociální služby
ve vašem okolí, jestliže se náhle dostanete do
situace, kdy se samostatně nemůžete postarat
o člena rodiny, např. z důvodu zhoršení zdra-
votního stavu nebo postižení. 

V případě, že hledáte zaměstnání, pomů-
žeme při sepsání životopisu nebo průvodního
dopisu a vyhledání pracovních příležitostí. 

Setkali jste se ve svém okolí s domácím nási-
lím a nevíte si rady? Poradna úzce spolupracuje
s občanským sdružením Persefona, díky tomu
vám můžeme poskytnout potřebné informace
v této oblasti, podpořit vás při sepsání návrhu na
soud na vykázání násilníka, zrušení jeho trvalého
bydliště na adrese oběti domácího násilí. 

Potřebujete napsat návrh, žalobu nebo od-
volání k soudu? Pomůžeme Vám při jejich se-
psání. Může se jednat např. občansko-právní
spor, příprava na rozvod a majetkoprávní vy-
rovnání mezi manžely a mnoho dalších. 

Vyhledejte nás i v případě, že si potřebujete
urovnat své myšlenky, trpíte ztrátou chuti žít,
nevíte si rady, jak svůj život změnit anebo
víte, že je takto zatížen někdo ve Vašem okolí. 

Zpravidla poradenství poskytujeme na praco-
vištích poradny, v případě, že se nemůžete ze zá-
važných důvodů dostavit, můžete využít
poradenství telefonické, emailové, popř. si s vámi

domluvíme schůzku např. v domácím prostředí.
Poradna je otevřena vždy v pondělí a ve
středu v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hod.
Doporučujeme předchozí telefonické objednání. 

Jestliže řešíte situaci, se kterou si nevíte rady,
neváhejte nás navštívit. 

Nabídka Centra denních služeb pro seniory
POTŘEBUJETE, ABY SE VÁM V NĚKTERÝCH ČÁSTECH DNE ČI TÝDNE NĚKDO POSTARAL O VAŠI MAMINKU, TATÍNKA, BABIČKU, DĚDEČKA?
JSTE ČLOVĚKEM VE VYŠŠÍM VĚKU, BÝVÁTE DOMA SAMI A CHYBÍ VÁM SPOLEČNOST? CHCETE SI UDRŽET ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI, KTERÉ
POTŘEBUJETE V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ? 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
Polní 1444,  684 01 Slavkov u Brna
(přízemí Domu s pečovatelskou službou)
Sociální pracovnice - vedoucí: Mgr. Lucie Kuchařová
Tel. 734 435 125, e-mail. cds.slavkov@charita.cz
Více informací na www.hodonin.charita.cz

ŘEŠÍTE V OSOBNÍM NEBO RODINNÉM ŽIVOTĚ SITUACI, SE KTEROU SI NEVÍTE RADY? HLEDÁTE, NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT?

Bezplatné poradenství občanům 

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
Pracoviště Slavkov u Brna 
Polní 1444, Slavkov u Brna
(přízemí domu s pečovatelskou službou).
Tel. 544 212 021, 731 646 977 (vedoucí poradny),
734 435 125 (sociální pracovnice)
Více informací na www.hodonin.charita.cz

Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva
úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či
městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu
bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář
se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro
člověka se zdravotním postižením zdolání trasy
mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než
by se na první pohled zdálo, zvláště v  zimním
období. Problémy nekončí ani na samotném
úřadu – kolik úředníků dokáže komunikovat třeba
s člověkem od narození neslyšícím, který má po-
tíže s porozuměním psanému textu a jeho mateř-
ským jazykem je znakový jazyk?

Ve spolupráci s občanským sdružením APPN,
které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních
technologií do komunikace neslyšících, bylo

právě s ohledem na potřeby zdravotně postiže-
ných přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF,
umožňující online rozhovor úředníka s občanem
prostřednictvím internetového připojení, s vizu-
álním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy.

„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan
navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na
internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu,
záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním
pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednodu-
chým způsobem další úředníky. Neslyšící občan
může využít online tlumočení do znakového ja-
zyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem ná-
vštěvy stává službu konající pracovník
celorepublikového online tlumočnického centra
a simultánně překládá vzájemný rozhovor úřed-

níkovi do českého jazyka a neslyšícímu do zna-
kového jazyka,“ společně vysvětlují Marie Horá-
ková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech,
ředitel společnosti, která software vyvinula.

V praxi to vypadá tak, že na webové stránce
úřadu je umístěn graficky provedený příznak či
logo, signalizující, zda úředník momentálně je či
není online k dispozici. Občan na tento příznak
jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí
online kanceláře příslušného úředníka, požádá
o vstup (tedy „zaťuká na dveře“) a po povolení
vstupu (tedy po „vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální
kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat.
Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřed-
nictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století.  

Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech

A jak komunikujete s úřadem vy?

Centrum denních služeb Foto: archiv

Poradna Foto: archiv
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O pololetních prázdninách by těžko kdokoliv
z příchozích našel ve školce Karolínce jediné
dítko. Zato učitelek tu bylo nevídaně. V rámci
ředitelského volna se uskutečnilo setkání uči-
telek mateřských škol, čerpajících ve svém
vzdělávacím programu z Celistvé na smysl za-
měřené pedagogiky Franze Ketta. Program za-

Zima nám právě předvádí svou sílu, navští-
vila nás pořádnými mrazy a dopřála nám
i trošku sněhu. Děti prožily mnoho radosti, když
si mohly hrát na zimu i ve školce. Paní učitelky
ve třídě Soviček vytvořily nádherné prostředí –
iglů plné sněhobílých papírových koulí, zákoutí
lovu ryb, kožešiny, plédy a ušanky; děti se do-
konce učily jazyk eskymáků, vyráběly sněhové
vločky a než přišlo opravdové sněžení, užily si
i to „papírové“. My, ve třídě Oveček, jsme pu-
tovali z pohádky do pohádky, malovali kulisy
pro pohádku o Sněhurce, a také jsme si ji zdra-
matizovali. Trpaslíci navštívili třídu Soviček
a Rybiček, kde byli pozváni na krásný film
o zvířátkách žijících v krajinách věčného sněhu
a ledu. Jarní prázdniny nás přenesly do času ma-
sopustního muzicírování, tanečního a karneva-
lového veselí. 14. února jsme si s radostí
vychutnali koncert komorního souboru Musica
animae. Program zaměřený na lidové písně nám
přiblížil jednotlivé žesťové nástroje hravou
a vtipnou formou. Děti si zazpívaly známé li-
dovky, ale zazněla např. i píseň z Macha a Še-
bestové, Tři citrónky, Není nutno... Roztomilé
sólové výstupy odvážných dětí potěšily a roze-
smály celé publikum včetně účinkujících.

Zápis do KMŠ Karolínka
Milí rodiče, ve školním roce 2012/2013 na-

bízíme volná místa v naší Křesťanské mateřské
škole Karolínka. Zápis dětí proběhne ve
čtvrtek 22. března od 15 do 18 hodin v MŠ.
Prosíme, přiveďte k zápisu i děti. „Žádost o při-
jetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si mů-
žete vyzvednout přímo v MŠ od pondělí 12. 3.
nebo stáhnout v průběhu března na www.mska-
rolinka.webnode.cz. S vyplněnou žádostí po-
tvrzenou od lékaře přineste k zápisu také
Rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, ci-
zinci – povolení k pobytu, děti s postižením -
mají-li – zprávu z SPC nebo od lékaře a pře-
zůvky. 

Naše mateřská škola je otevřena dětem věří-
cích i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí
je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dí-
těte. „Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do
mateřské školy“ si budete moci vyzvednout
v MŠ v určeném termínu. 

Mgr. Hana Josefa Jarošová, ředitelka

Hudbu doplňovalo nápadité doprovodné slovo
a hádanky s odměnou. Pro děti i pro nás uči-
telky to byl skutečný kulturní zážitek.

Za KMŠ Karolínka Petra Spálová

Zimní radovánky z KMŠ Karolínky
Výroky našich nejmenších:
• Při hře na zahradě ležela Jolanka (Ovečky) nad klou-

začkou a hlasitě volala: „Honem, utrhněte mi něja-
kou bylinu, jinak tady umrtnu!“

• Maminka Lukáška nám řekla, že Lukášek ví o trubič-
kách v ruce, kterými teče krev. Otočila se na něj
a řekla: „A vzpomeneš si, jak se ty trubičky jmenují?
....  Ží…“ Lukášek nadšeně a téměř okamžitě vykřikl:
„Žížaly!“

• Verunka ukazovala mamince na strom, kde žijí ka-
lousi ušatí a řekla jí: „Tam je sova ušitá.“

• I při uklízení si musíme dávat pozor na správná po-
jmenování: „Děti, kdo víte, kam patří tahle ryba?“
Hanička: „To je delfín a delfín není ryba, je to savec.“

• Já vybírám knížky, jsem takový knížovník. Davídek 4
• Matoušek vypadal sladce, když spal. Jako cukroušek.

Sebastián 6

měřený na základní rozměr člověka v jeho nej-
podstatnějších vztazích a postojích: já jsem –
já mám – já můžu – já umím, pro nás připravili
odborní garanti této pedagogiky P. Cyril Havel
a Mgr. Eva Muroňová a společně s naším pe-
dagogickým týmem se jej zúčastnila celá de-
sítka učitelek z Křesťanské mateřské školy
v Uherském Ostrohu a z nově otevřené Cír-
kevní mateřské školy ve Zlíně. V příjemné at-
mosféře jsme se společně zamýšleli nad tím,
jak vytvářet podmínky pro posílení identity dí-
těte, jak jej doprovázet, aby rostlo jeho zdravé
sebevědomí a zároveň vnímavost vůči dru-
hému, co nového ve svých třídách zavést
a nově vyzkoušet nebo naopak co opustit
a o jaké změny se snažit ve svých vlastních po-
stojích vůči dětem.

A co jsme si odnesli? Radost ze sebe navzá-
jem a z nově prožitého, kus dalšího sebepo-
znání a obohacujícího sdílení, mnoho inspirace
a podnětů pro práci s dětmi. A také předsevzetí
často a s láskou oslovovat děti jménem a využít
k tomu jakékoliv příležitosti. Vždyť vlastní
jméno je ten nejkrásnější zvuk pod sluncem,
který dítě od malička formuje a utváří jeho JÁ
a z toho vyplývající vztahy k okolnímu světu.

Co je ten nejkrásnější zvuk pod sluncem?

Přerušení dodávky
elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přeru-
šena dodávka elektrické energie ve středu 7.
března od 8 do 15 hodin v ulici Dvořákova
od RD č. 1006 až po RD č. 860 a ul. Sme-
tanova od RD č. 1449 po RD č. 1006 ve
Slavkově u Brna. Děkujeme vám za pocho-
pení. E.ON Česká republika, s.r.o.www.akr-stehovani.cz

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR

VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

Zimní radovánky Foto: archiv školy Koncert souboru Musica animae Foto: archiv školy

Soubor Musica animae a děti Foto: archiv školy
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�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

604 272 975
725 397 914

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

HUTNÍ
MATERIÁL

Milan Májek
a syn nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

Farní dětský karneval Foto: archiv KMŠ Karolínka

V neděli 19. února se jako každoročně konal
farní dětský karneval v barevně vyzdobeném
sále Domu svaté Rodiny.

Ještě před zahájením, kdy mládež z nejmlad-
šího spolča Maňána chystala v sále poslední vý-
zdobu a dolaďovala program, kterým chtěla
překvapit malé děti, nás v předsálí čekala pouhá
hrstka, což je pár dětí, maminek a já babička. To
jsem ještě netušila, že se během půl hodiny za-
plní sál do posledního místečka, ba že se ještě
budou přidávat další a další židle. Kolik malých
radostných dětí, batolat a miminek v náručí
svých milujících rodičů se v sále sešlo v překva-
pivě velkém množství! Počet dalece přesáhl číslo
sto. Bylo to tam jako v bzučícím sále plným
broučků, berušek, princezen, Karkulek, tygříků,
rytířů, kovbojů, dinosaurů a dalších milých děti-
ček v barevných převlecích. Všem zářily oči při
společném tanci s mládeží, coby pohádkovými
postavičkami z večerníčků, s milou paní ukli-
zečkou, klaunem a lékařkou, coby sestrou Jose-
fou, Benediktou a Antonínou, a zářivě bílým
obrovským hřibem, coby otcem Milanem.

Dovednost a zručnost si děti vyzkoušely
spolu se svými rodiči v malých skupinkách roz-
místěných po celém sále. Přenášely lžící oříšky,
stavěli komíny z kostek, skládaly puzle a papí-
rové čepice, házely na terč, no prostě byly
přitom moc šikovné. Mezitím stále tancovaly
při hudbě, kterou zodpovědně zajišťoval Honza
Matyáš. 

Když se děti poslušně uvelebily na zem, na-
stal čas pro losování čísel tomboly. Všechny děti
byly obdarovány. Zářily štěstím, když jejich
ručky svíraly různobarevné kabelky a balíčky
s dárky. To proto, že tato překvapení připravily
s láskou pro děti všechny maminky. 

A nakonec, i když přicházela únava na ty ne-
jmenší, nadešla chvíle pro společné foto všech
masek. Ty nejmenší to nemohly pochopit, proč
že tam ještě musí nehybně sedět? Tudíž se
k dětem posadily i maminky a přispěly tak
svým úsměvem k radostné fotografii, hrající
všemi barvami.

A zazvonil zvonec a pohádkového karnevalu
byl konec.

Kéž by i příští setkání dětských masek bylo
tak radostné a veselé. Marie Šujanová

Veselý dětský karneval
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Dotazy a objednávky volejte na tel. 605 512 657

Obezita souvisí s řadou zdravotních problémů. Mezi ně patří hypertenze,
vysoký cholesterol a inzulinová rezistence. Znepokojivé je, že tyto problémy
u vás mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu vážných problémů, jako napří-
klad diabetu 2. typu, srdečních chorob nebo mrtvice.

www.krabickove-hubnuti.cz

Začněte ještě dnes se zdravou výživou bez hladovění.

Po měsíci zhubnete 4–7 kg!

HUBNĚTE ZDRAVĚ

Krabičková

dieta
S naší dietou do domu
Vám na každý pracovní
den doručíme 5 jídel –
snídani, přesnídávku,
oběd, svačinu a večeři.

Projekt je garantován nutričním specialistou pro zdravou výživu, který je připraven

Vám individuálně poradit i v případě závažnějších zdravotních potíží.

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 9–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

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

Příjem inzerce do zpravodaje
info@bmtypo.cz • 544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: v pátek 23. března do 16 hodin

Podmínky viz www.bmtypo.cz

ZÁCHRANA DAT

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

oken a dveří

Prodejna Brno: Táborská 210, Tel.: 603 173 772, info@altops.cz
Prodejna Slavkov: Špitálská 752 (vedle Penny), Tel.: 734 605 131, slavkov@altops.cz

Ceny platné do
28. 3. 2012o d  r o k u  1 9 9 0

BOŠOVICE

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
Tel.: 777 169 005
www.papouscizoo.cz
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Provozní doba: Po–Pá 7–17 hodin
So 8–11 hodin

PRODEJ
� hasicích pfiístrojÛ
� hydrantov˘ch systémÛ
� poÏárních ÏebfiíkÛ 
� autolékárniãek 
� v˘straÏn˘ch vest
� hasicích rou‰ek

KONTROLA A OPRAVY
� hasicích pfiístrojÛ
� poÏárních vodovodÛ
� tlaková zkou‰ka hadic

ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
 KOMPLEXNÍ

SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY

NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

ČSN EN ISO 9001:2001

www.cervinka-hodejice.cz

Hodûjice 104, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 169, 606 630 539
cervinka@cervinka-hodejice.cz

âERVINKA, s.r.o.CUKRÁ¤STVÍ
„U MARTINY“

Slovanská 692, Slavkov u Brna

tel.: 544 220 314
www.umartiny.cz

v˘roba a prodej domácích zákuskÛ a dortÛ
Bc. M A R T I N A  T E S A ¤ Í K O V Á

ZAKÁZKOVÁ V¯ROBA

� drobné svatební cukroví
(vhodné ke v‰em slavnostním pfiíleÏitostem)

� zákusky – jogurtové i klasické
� dorty (ovocné, máslové) rÛzn˘ch tvarÛ
� ãajové peãivo, svatební koláãe
� marcipánové figurky a rÛÏe, zmrzlina

Otevírací Po 14–17 h
doba: Út–Pá 9–17 h

So 9–17 h
Ne 9–13 h

CUKRÁ¤STVÍ
„U MARTINY“

BARVY A POTŘEBY PRO MALÍŘE
- interiérové a fasádní barvy
- omítky (roztírané, rýhované)
- syntetické barvy na dřevo a kov
mícháme barvy na počkání
U nás najdete zastoupení značek
PRIMALEX, BALAKRYL, PRAKTIK aj.

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Po–Pá
6.45–12.30 h

13.30–17.00 h
So 7.00–11.00 h

KONTAKT:
775 744 709
obchod@stavbyaprojekty.cz 

Hradební 38, 
684 01 Slavkov u Brna

8. BŘEZNA 2012
OBDRŽÍ KAŽDÁ NÁVŠTĚVNICE

A NÁVŠTĚVNÍK PRODEJNY DÁREK

Máme nejrůznější
 doplňkový sortiment.

KOMPLETNÍ 
KADEŘNICKÉ SLUŽBY

SLOVANSKÁ 761
684 01 SLAVKOV U BRNA

TEL. 739 662 691

Prodloužení otvírací doby

po-pá 7–17 h so 8–11 h



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ16 1/2012

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

Polaroid,
Fossil 2012
za
SKVĚLÉ
CENY.

NOVÁ KOLEKCE SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

B. Braun Avitum podporuje
Světový den ledvin
Nepodceňujte prevenci a přijďte na vyšetření 
8. března 2012, 8 - 17 hod.

Změříme vám hladinu krevního cukru, provedeme vyšetření moči, 
zkontrolujeme krevní tlak a stanovíme vám tzv. body mass index (BMI). 
V případě nutnosti vám doporučíme následnou lékařskou péči.

Těšíme se na vás na nefrologických pracovištích B. Braun Avitum 
Lázeňský dům, Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna
Nefrologické centrum, Poliklinika Nemocnice Vyškov, 2. patro, 
Purkyňova 36, Vyškov

Všechna dialyzační střediska B. Braun Avitum v ČR naleznete na www.bbraun-avitum.cz. 
Další informace o ledvinách naleznete na www.ledviny.cz.

Světový
den

ledvin
8. březen 2012

transplantace

Den ledvin_BB_A3_2012_CZ.indd 5 15.2.2012 11:10:09

Nově otevřené
podlahové studio
ve Slavkově, Koláčkovo nám. 702
tel. 774 957 717 OTEVÍRÁME!

Nabízíme ucelený program
PODLAHÁŘSKÝCH SLUŽEB

podlahy
� dřevěné
� laminátové
� vinylové
� PVC
� marmoleum

dveře, zárubně 

PROFI PODLAHY
JAHODA ŠALŠA

členové sítě
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I když stále panuje paní zima a zahrada v pa-
pouščí zoo je pod sněhem, někteří papoušci již
hnízdí. Můžeme se pochlubit prvními úspěš-
nými odchovy v letošním roce – u amazónků
bělobřichých západních a u papoušků senegal-
ských. Ary ararauny měly první snůšku neoplo-
zenou, nyní sedí na třech vejcích. Také další
chovné páry amerických druhů papoušků se po-
malu připravují k hnízdění.

V centru ekologické výchovy skončila v ne-
děli výstava tropických motýlů, kterou zhlédly
téměř čtyři stovky návštěvníků. Výstava měla
obrovský úspěch, jak u dětí, tak u dospělých –

Slavkovská malířka a výtvarnice Alena Sle-
záková připravuje další výstavu. Po velmi
úspěšné loňské výstavě Moje srdeční záležitost,
kterou jsme měli možnost navštívit po celé léto
na zámku, bude nová výstava zaměřena na pří-
rodu. Jak už napovídá název výstavy – Barevná
křídla – nechala se malířka inspirovat tvary
a barevností křídel motýlů, ptáků a vážek.
Téma výstavy nebylo vybráno náhodně – vý-
stavním prostorem těchto výtvarných děl bude
atraktivní prostředí Papouščí zoologické za-
hrady v Bošovicích. Autorka je známá svým

Křest lvíčat
V Zámecké restauraci Austerlitz v suterénu

slavkovského zámku proběhl v pátek 27.
ledna křest tří lvíčat. Lvíčata dostala od svých
kmotrů jména Tarzan, Mia a Alex.

Křest novým čejkovickým vínem se usku-
tečnil za přítomnosti majitelů cirkusu Carini,
kterým lvíčata patří. Přítomní návštěvníci křtu
měli jedinečnou příležitost se s mláďaty lvů vy-
fotit a ti odvážnější si je mohli i pochovat v ná-
ručí. Celým večerem provázel Josef Bouda
alias Karel Gott Revival, který k příjemné ná-
ladě přidal i několik písní.

nevšedním viděním světa a smyslem pro detail.
Z těchto důvodů se můžeme těšit na zajímavá
a originální výtvarná díla. K vidění budou
malby akrylem a akvarelem, kresby tužkou,
tuší a pastelem.

Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v so-
botu 10. března od 14 hodin v prostorách
Papouščí zoologické zahrady v Bošovicích
a bude doprovázena kulturním programem.
Výstava je prodejní a potrvá do 15. dubna
2012, otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.
Vstup zdarma.

Alena Slezáková připravuje novou výstavu

svědčí o tom velmi pochvalné zápisy v pamětní
knize.

V sobotu 25. února se uskuteční přednáška
cestovatelky Mgr. Šárky Navrátilové – jižní Vi-
etnam – delta řeky Mekong.

Na měsíc březen připravujeme výstavu  ob-
razů, nejen s papouščí tematikou, slavkovské
malířky Aleny Slezákové. Výstava Barevná
křídla bude zahájena vernisáží s kulturním pro-
gramem v sobotu 10. března a potrvá do 15.
dubna 2012.

Papoušky si můžete přijít prohlédnout již
1. března, kdy zahajujeme normální provoz. haš

Xin cháo, Vietnam!
V sobotu 25. února se od 17 hodin uskuteční

v bošovické Papouščí zoologické zahradě před-
náška slavkovské cestovatelky Šárky Navráti-
lové o cestě po jižním Vietnamu. Můžete se
těšit na povídání o desetidenním putování del-
tou Mekongu.

O řece, na které nikdy neutichá provoz.
O spleti kanálů a říčních ramen tvořících ne-
přehledné bludiště. O líných vodních cestách.
O lodích s nízkým dnem naložených až po
okraj a budících dojem, že se každou chvíli pře-
vrhnou. Na přídích mají namalované oči šelem,
jež podle dávné tradice odhání zlé říční duchy.
A taky o barevně vyzdobených sampanech
i džunkách hrubých tvarů bez jediné stopy ná-
těru. O domovech na kůlech a o lidech, kteří
s nadějí hledí do budoucnosti.

O svých osobních zážitcích z cestování po
této pro nás exotické zemi doprovázené promí-
táním fotografií bude vyprávět Mgr. Šárka Na-
vrátilová, která tuto část Vietnamu navštívila na
sklonku loňského roku. Vstup zdarma.

Bošovická zoo se připravuje na jaro
BOŠOVICE

Křest lvíčat Foto: A. Šilhánek

Alena Slezáková ve svém atelieru Foto: P. Maleček



Michaela Feiková
Provozní doba: na objednávku

BRNĚNSKÁ 642 (II. patro, nad obchodem Zdeňka�

Tel. 723 783 094

KADEŘNICTVÍ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Arnika KOSMETIKA
•PERMANENTNÍ MAKE-UP
• Stínování obočí 1900,–
•Linky víčka

a rty od 1200,–
Telefon: 776 339 930 

Voda • Topení • Centrální vysavaãe
KOMPLETNÍ DODÁVKY • I DROBNÉ OPRAVY

Luboš Bajer
Tyršova 466, Slavkov u Brna

E-mail: Bajer.Lubos@seznam.cz

Tel.: 606 721 088

MASÁÎNÍ A LÉâEBNÁ KOSMETIKA TOPVET
Kosmetika – tea tree oil, konopí, granátové jablko

Bylinné extrakty – ãaje, sirupy, tobolky, oleje

www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

Prodejna KRÁSA A ZDRAVÍ
V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna
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Paní Hladká nabízí
kompletní vedení daňové evidence

a podvojného účetnictví, včetně
 mzdové agendy fyzickým a právnic-

kým osobám.
Bohaté zkušenosti v oboru jsou záru-
kou kvalitní práce za příznivou cenu.
Veškeré mzdové doklady a daňová
přiznání lze podat též v elektronické
podobě. Nově od 1. 1. 2012 vyřízení
povinnosti spojené s problematikou
režimu přenesení daňové povinnosti
pro řemeslníky a stavební firmy.

V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. čísle 723 207 075

Vážení přátelé dobré country hudby, v pátek
17. února proběhl 12. poutnický country bál
v prostorách restaurace Gól na slavkovském
sídlišti Zlatá hora.

Hráli a zpívali Poutníci, na začátek letošního
roku jsme podali celkem obstojný výkon, který
svým uměním podpořili hosté – pánové Demel
a Mikuš. Své taneční umění předvedla taneční
skupina JUNICO při ZŠ Komenského. Jim

V letošním roce slaví naše rybářská orga-
nizace 70. výročí od založení spolku z roku
1942. Při této příležitosti jsme přichystali vy-
dání knižní publikace, která svým obsahem
přibližuje počátky rybářství a rybnikářství
v Čechách, mapuje rybniční soustavu od mi-
nulých století až po dnešní dobu na toku řeky
Litavy a průřezem z kroniky seznamuje s his-
torií jak Moravského rybářského svazu, tak
i naší organizace. Publikace je doplněna v ob-
razové příloze o spoustu fotografií. Tato
kniha bude nabízena k prodeji od 12. března
u paní Skaličkové KNIHY – DÁRKY ve
Slavkově a ve Zlatnictví Capitová v Bučovi-
cích. Vlastní křest a prezentace knihy pro-
běhne po ukončení „Výroční členské schůze
MRS, o.s. MO Slavkov u Brna, která se us-
kuteční v sobotu 10. března od 8 hodin v kině
JAS. Bude zde představena k náhledu také
Kronika organizace, fotoalba a proběhne
krátká projekce filmového dokumentu s fot-
kami, které se do knihy již nevešly. 

Za MRS zve Petr Zvonek

patří zvláštní dík za to, že svoje tance museli
předvést ve stísněném tanečním prostoru.

O půlnoci proběhlo také losování vstupenek.
Restaurace byla slušně zaplněná a atmosféra
skvělá. Personál restaurace Gól pracoval na
plné obrátky, prostě na poprvé v těchto prosto-
rách to nebylo v rámci už 12. poutnického
country bálu vůbec špatné.

Já bych rád závěrem poděkoval všem spon-
zorům za jejich přispění a také všem návštěv-
níkům, kteří přišli na naší akci, s přáním
zachovejte nám přízeň. No a s vámi, milí přá-
telé dobré country hudby, se těším 1. června na
shledanou na přehlídce „Folk a country,“ která
letos proběhne v rámci Dnů Slavkova 2012. Jak
to bude vše probíhat, vás určitě budu včas in-
formovat.

Za Poutníky vás zdraví váš Jiří Karas Pola

70 let od založení rybářského spolku
ve Slavkově u Brna

Country bál na Gólu

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Poutníci na Country bále Foto: S. Hlubinka

Junico Foto: S. Hlubinka
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Vítězslava Němcová (1949) 18. 1.
Marie Slováčková (1929) 23. 1.
Vlasta Dráždilová (1944) 28. 1.
Drahomír Ondráček (1951) 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. Přijímáme i oznámení
o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, na flash disku, popř.
na disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 13. února by se dožila 100 roků paní

MARIE KREJČÍ
Za vzpomínku děkuje syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Jak rádi bychom Tě, maminko, drželi zase za ruku. Jak moc bychom si přáli, abys tu s námi

mohla být. Tolik jsi chtěla žít, nechtěla jsi od nás odejít. My bychom, maminko, udělali
 cokoliv, aby se to nemuselo stát a ty se s námi mohla ještě hodně let smát.

Zlá nemoc nám Tě vzala, jen vzpomínky na krásné a nezapomenutelné chvíle, jsi nám tu
maminko zanechala. Ty vzpomínky my teď do pohádky proměníme a vnoučatům Tvým je
všechny zodpovíme. Aby i naše děti věděly, jak moc jsme si Tě, maminko, všichni vážili.

Dne 11. února 2012 uplynou čtyři smutné roky plné bolesti od smrti
naší tolik milované maminky, babičky, paní

JANY ZEZULOVÉ
z Mouchnic

Dne 23. února by se dožila 67 let.
S úctou a láskou denně vzpomínáme, těm co vzpomenou s námi děkujeme.

Syn Martin s rodinou, dcery Gabriela a Jana s rodinami.

Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud, však láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 25. února 2012 uplynulo 14 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

Čas plyne a roky ubíhají,
však na Tebe vzpomínky nám stále zůstávají.

Dne 25. února 2012 vzpomínáme 4. výročí úmrtí paní  

ILONKY PANÁČKOVÉ

S láskou vzpomínají kamarádky.

Vzpomínka

Kdo byl milován, není zapomenut…
Dne 1. března 2012 vzpomeneme 3. smutné výročí,

kdy nás opustila paní  

HEDVIKA KANTKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Alena s manželem Karlem,

syn Zdeněk, vnuci Alenka a Ivo s rodinami.

Vzpomínka

Dne 20. února 2012 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil
pan

VLADIMÍR BAJER

Za vzpomínku děkuje syn a dcera s rodinami.

ČIŠTĚNÍ sedaček, koberců, kočárků, kožešin
- M. Škromachová, Křenovice, 605 414 856.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.

POHLÍDÁM vaše dítě – příležitostně, odpoledne,
večer i o víkendu. Pedagogickou praxi mám.
Tel. 776 313 080.

RK CENTURY21 hledá pro své klienty RD i byty
ze Slavkova a okolí. Nabízíme pro vás služby
zdarma, děkujeme za nabídku. Tel.: 775 674 570.

NABÍZÍME k prodeji byt 3+kk/sklep v OV o veli-
kosti 65 m² a terasou o velikosti 18 m² ve 2. NP
(poslední patro) novostavby kolaudované v roce
2008. Vytápění plyn. kotlem umístěným v bytě.
Nízké měsíční náklady. Byt se nachází v obci Bo-
šovice (okres Vyškov), s výhledem na okolní vi-
nohrady cca 30 minut do centra Brna, 15 minut
do centra Slavkova u Brna. S bytem je možno
zakoupit i dvougaráž o výměře 36 m² v novo -
stavbě byt. domu. Při rychlém jednání možná vý-
razná sleva!!! Rodin. důvody – SPĚCHÁ!!! Cena:
byt 1 950 000,- Kč, dvougaráž 350 000,- Kč.
Kontakt: tel.: +420 602 593 006.

PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové pří-
pojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 206 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.
KOUPÍM RD do ceny 2,5 mil Kč ve Slavkově
a okolí. Nabídněte prosím. Tel.: 728 832 677
KOUPÍM BYT 2-3+1 ve Slavkově, nejlépe
s balkonem. Tel.: 737 529 680.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
KADEŘNICTVÍ dámské, pánské, dětské. Pro-
dlužování vlasů, vlasová kosmetika Matrix. Vi-
zážistika, líčení, barevná typologie. Veronika
Slezáková, Za Branou 276, Slavkov u Brna.
Objednávky na 775 060 660.
DOUČÍM matematiku na ZŠ. Připravím na
zkoušky z matematiky na SŠ. Tel. 737 660 474.
KOUPÍM zahradu pod Oborou nebo vedle
obory. 800–2000 m2. Tel. 607 913 573.
PRONAJMU od dubna zrekonstruovaný byt
2+1 na ZH. Možno i s garáží.Tel.: 723 609 061.

INZERCE

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 8. února 2012 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustil

pan  

OLDŘICH ČMIEL
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti s rodinami a sourozenci.
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Slavkov u Brna, Za Branou 279

• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h

tel./fax: 544 227 555
mobil:  777 769 975

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
Vás srdečně zve na

v sobotu 10. března od 9 hodin
před Zámeckou vinárnou „U Edy“ ochutnávku zabijačkových specialit.
V prostorách vinárny si budete moci zakoupit již hotové výrobky –
jitrnice, jelítka, tlačenku a jiné.
Od 19 hod. bude ve vinárně Zabijačková veselice, na které můžete
vychutnávat práci řeznických a kuchařských mistrů.
Na této veselici si můžete samozřejmě zazpívat
a zatančit do ranních hodin.
Rezervace stolů na veselici: 724 145 627, 602 454 010
Těšíme se na Vaši návštěvu kolektiv Zámecké vinárny

ZABIJAâKOVÉ HODY

Ptáci, pro nás symbol volnosti, jejichž  po-
zorování v přírodě nebývá snadné, během je-
jich zimního strádání je můžeme přilákat do
našeho nejbližšího okolí. S některými se setká-
váme často jen v zimě, kdy jsou stromy zba-
veny listů a my je můžeme snadno pozorovat.
Upoutá třeba obyčejný zvonek, jeden z nejhoj-
nějších na krmítku, přilétá až později, když již
na polích nenachází hlavně slunečnicová se-
mena,je souladem krásy, živosti ale i nesnášen-
livosti, vrabci synonymem nepořádku a drzosti,
znečišťování okolí a přikrádání, vysoce inteli-
gentní sýkory pilnosti a pracovitosti, modřinky
a uhelníček vypadají roztomile, ve skutečnosti
jsou velmi energické a vynalézavé. Mistr ve
šplhání – brhlík nám předvádí svoje umění,
které nedokážou ani praví šplhavci datlovití,
dokáže ale vytahat celou náplň slunečnicových
semen a uschovat do všech možných i nemo-
žných škvír, až se divíme, kde všude nám na
jaře slunečnice vyrůstá. 

Přikrmování nám nabízí zajímavé pozoro-

vání, pro ptáky však i značné nebezpečí. Sou-
středěné ptactvo láká i jejich predátory,
z dravců zejména u nás zimující krahujci, pů-
vodem z Pobaltí a Běloruska, dříve považovaní
za škodlivé v zemědělství, v chovu mladé drů-
beže a holubů, zejména však v myslivosti,
v chovu drobné zvěře pernaté, byli zařazeni
mezi lovnou zvěř. Od roku 1967 jsou krahujci
celoročně chráněni vyhláškou MZ. Jeho kořistí
jsou hlavně drobní pěvci, dříve hlavně hojnější
vrabci. Má se za to, že početnost lovených
ptáků není vážněji ohrožena. Podstatně větší sa-
mice krahujce dokáže ulovit i kořist velikosti
holuba. Svou kořist pronásleduje i do otevře-
ného okna nebo dveří, kam se při útěku vrabci
schovávají. Ptáka, kterého uchvátí v letu
a drápy usmrtí, na místě oškubávají, nedají se
rušit ani blízkostí lidí. Při vyrušení si kořist
v pařátech odnáší a porcují na zemi. Krahujci
hnízdí velmi skrytě, zpravidla v hustých smrko-
vých porostech, podobně jako jejich větší pří-
buzný, jestřáb lesní. Bylo vypozorováno, že
spotřebují pro vychování čtyř mláďat kolem
500 drobných nebo mladých ptáků. 

Hrdlička zahradní, dříve zvaná i Balkánka,
podle původu, odkud se k nám v polovině mi-
nulého století rozšířila, je častou kořistí kra-
hujců. Brzy, již v 50. létech překvapila velkou
koncentrací na nocovištích a zimních shromaž-
dištích, odkud odlétá na zimoviště na jihový-
chodě Evropy, pokud nenachází u nás stálý
zdroj potravy. Přesto, že její stavy již nejsou tak
početné, je stále zařazena mezi lovnou zvěř od
poloviny října do poloviny února. I když jsou
hrdličky loveny jen výjimečně, její doba lovu
někdy zasahuje i do doby jejího, i když výji-
mečného hnízdění. I nynější zimu byla zazna-
menána stavba hnízda a tok ještě i v prosinci.
Její hnízdění je velmi zranitelné, hrdličky jsou
schopny zakládat hnízdo i pětkrát v roce. Sa-

meček ještě dokrmuje mladé a samička již opět
sedí na vejcích. Tam, kde mají dostatek potravy
a zimují ve skupinách, mají zajímavý způsob
ochrany před krahujci. Jejich hlídky v korunách
stromů nebo na televizních anténách v případě
spatření krahujce s hlučným tleskáním křídel
prudce vzlétají, to je povel pro ostatní ke vzlét-
nutí. V letu bez překvapení nemá krahujec na-
ději rychlou hrdličku nebo holuba ulovit. 

Skupina hrdliček dokáže za krátkou dobu na-
plněné krmítko spotřebovat, osvědčila se imi-
tace tubového krmítka z PET lahve
s prostrčeným bidýlkem a s otvory pro ucho-
pení jednoho slunečnicového semínka pro
drobné ptáky. Tukové koule je možné zhotovit
z rostlinného tuku roztavením a strouhanky,
přidáním rostlinného oleje. Kosům, kvíčalám,
případně i brkoslavům vyhovují půlená i vy-
krajovaná jablka, napíchnutá na stromech. Již
v polovině února se hrdličky začínají ozývat,
začíná jejich tok. Milan Hrabovský

Ptáci u krmítka, hrdličky a krahujci

JINLONG CLUB BŘEZEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
POZOR! každý víkend super akce na drink
2. 3. DJ MARK / Rockotéka / New metal, Rock, Pop 
3. 3. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
9. 3. DJ Tublat and DJ Dave  Oldies music 80´ 90´ léta

10. 3. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
16. 3. DJ Jaroš Petr / Oldies music 
17. 3. DJ MIKE IN THE MIX/ Dance/Club/House /

Techno / R&B
23. 3. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´ léta
24. 3. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
30. 3. DJ MARK / Rockotéka / New metal, Rock, Pop
31. 3. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Kvíčala u jablka Foto: M. Hrabovský

Samec krahujce Foto: M. Hrabovský

Zvonci a sýkora koňadra Foto: M. Hrabovský

Krahujec oškubává hrdličku Foto: M. Hrabovský
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okénko
Rady do zahrady – březen

V zimním období je čas navštívit vzdělávací
akci. Příležitost bude ve středu 28. března opět
ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu, kam jsme pozvali MUDr. Janu Fojtíko-
vou z nemocnice ve Vyškově. Bude hovořit na
téma: Diabetická neuropatie a mozkové pří-
hody, které jsou častou komplikací u diabetiků.

Těm, kteří chtějí s námi jet na týdenní re-
kondiční pobyt do Luhačovic od 8. do 15.
května, si musí vyplnit přihlášku, doporučenou
ošetřujícím lékařem a odevzdat ji spolu s po-
platkem do naší kanceláře do konce března. Po-
platek je stejný jako vloni – diabetici 3500,
rodinní příslušníci 4200 Kč. Všichni účastníci
musí respektovat program, schválený výborem
územní organizace Svazu diabetiků, protože
cílem rekondičního pobytu je získat nové in-
formace o léčbě diabetu, stravovací návyky
a zlepšení kondice pohybovými aktivitami.

Můžete si už také naplánovat dovolenou
s námi v italském přímořském lázeňském měs-
tečku BIBIONE v benátském regionu.
Ozdravný pobyt u moře v termínu 31. 8.–9. 9.
vás bude stát 3200 a v týdnu 7.–16. 9. je cena
2950 a k tomu 150 Kč povinné pojištění. Pobyt
zabezpečujeme prostřednictvím cestovní kan-
celáře For Line Tour Brno a přihlásit se můžete
do konce května.

Už jste jistě zjistili, že od ledna platíte více za
léky i za pobyt ve zdravotnických zařízeních. Pa-
cienti jsou však chráněni určitým ročním limi-
tem. U seniorů nad 65 let a u dětí do 18 let je
touto hranicí 2500 Kč, u všech ostatních
5000 Kč. Do limitu se zdaleka nezapočítává vše,
co pacient zaplatí. Nezapočítávají se poplatky
90 Kč za návštěvu pohotovosti ani 100 Kč za
pobyt v lůžkovém zařízení. U doplatků za léky
na předpis lékaře se stejnou účinnou látkou se
započítává jen výše doplatku na ten nejlevnější
lék. Ze zákona má každý právo jedenkrát ročně
požádat svou zdravotní pojišťovnu o bezplatný
výpis toho, co za něj pojišťovna uhradila a jaké
poplatky zaplatil. Podle studií českých diabeto-
logů z roku 2008, průměrné roční výdaje na
léčbu jednoho diabetika byly 25 858 Kč, dopla-
tek pacienta za předepsané léky byl asi 4000 Kč.
Vysoko nad tento průměr se letos může dostat
řada pacientů, kteří si budou doplácet na nové,
moderní léky a pomůcky. 

Minulý měsíc nás potrápily silné mrazy,
proto jsme se venku moc nepohybovali. Ne-
dostatek pohybové aktivity je jednou z příčin
zvýšení tělesné hmotnosti. Jistě mně dáte za
pravdu, že nabrat se dá rychle, ale shodit kilo
dá ohromné odříkání a pevnou vůli. Jak pod-
pořit své zdraví a zachovat si tělesnou zdatnost
i v zimě? Doporučuje se chodit pěšky odpo-
ledne, za slunečného počasí aspoň půl hodiny.
Ochrání Vás to i před zimní depresí z nedos-
tatku světla. Pokud nemůžete vyjít ven, pravi-
delně cvičit aspoň 20 minut ve vyvětrané
místnosti. Pohyb je u diabetiků léčebným opa-
třením spolu se zdravým stravováním a užívá-
ním léků.

Připravte si zimní zeleninový salát, na který
potřebujete 200 g červené řepy, po 50 g celeru,
mrkve a křenu, jednu cibuli, dva stroučky čes-
neku, lžíci octa, sůl a pepř. Uvařenou řepu a sy-
rovou zeleninu nastrouhat na jemno, přidat
pokrájenou cibuli a česnek a dochutit octem,
solí a pepřem. Můžete přidat čerstvou pažitku.  

Marie Miškolczyová

Leden s teplotami nad 10 °C popletl nejen
přírodu, ale i ptactvo a zvěř. Vše se již připravo-
valo na jaro, ale začátek února se studeným vě-
trem, kdy teploty klesaly až k –20 °C, vše vrátil
do zimy. Jen sníh v těchto polohách chyběl.
V takových povětrnostních podmínkách je lepší
zůstat v teple a průklest ovocných stromů přelo-
žit až na příjemné dny března. Průklest můžeme
provádět až do doby kvetení, kdy se může pro-
vádět i chemická ochrana. Proti houbovým cho-
robám (KUPRIKOL) a proti živočišným
škůdcům (OLEOEKOL). První postřik proti ka-
deřavosti broskvoní provedeme v době kdy
kvete líska, další těsně před rašením poupat.
Sloupovité jabloně
(Kolumnární nebo Baleríny)

Jabloně nenáročné na místo a jen málo ná-
ročné na ošetřování, ideální pro malé zahrádky.
Zaujmou štíhlým, pohledným tvarem, nebýva-
lým množstvím květních pupenů a bohatstvím
květů. Později většinou hojným nasazením vy-
rovnaných plodů. Dobře kotví v půdě, nepotře-
bují oporu, snadno se ošetřují a sklízí.
V neposlední řadě s možností více odrůd na malé
ploše. Je možno je vysadit jako špalír kolem
chodníků, podél cestiček a plotů, či k oddělení
části zahrady jako dělící stěna. Vysazují se 60 cm
od sebe. Baleríny se dobře opylují navzájem, od-
růdová rozmanitost zvyšuje nasazení. Opylují se
i s tradičními odrůdami. To vše jsou výhody a na
co nesmíme zapomínat: Při vysoké násadě plodů
je nezbytná probírka malých jablíček. Jednak
kvůli vysílení stromů a vynechávce v následném
roce (alternaci), také pro slušnou velikost a vy-

rovnanost plodů. Dobrá výživa je samozřejmost.
Pokud zvolíme pěstování v nádobách, pak vo-
líme nejlépe plastové, světlé barvy, aby nedo-
cházelo k přehřívání. Kořenový bal nesmí
vyschnout. Na zimu je přesadíme do země. Po
pátém roce je přesadíme do volné přírody.

K tomuto všemu dopomohla příroda. Kanad-
ský ovocnář Wijcik nalezl ve svém sadě mezi
stromky odrůdy Mac Intosh jeden zvláštní, ros-
toucí sevřeně a štíhle. I po naroubování na jinou
podnož, charakter růstu se zachoval, byl ne-
vratný, geneticky (dědičně) stálý. Tato přírodní
hříčka nazvaná Mac Intosh Wijcik se stala pra-
otcem sloupových jabloní – nové generace
ovocných stromů.

U jiných ovocných druhů (hrušně, třešně me-
ruňky, broskve) se nic podobného nestalo. Je to
jen kombinace pěstování komerčních pěstitelů
a zájem prodejců. U těchto odrůd se musí ne-
ustále upravovat korunka tím, že se jim nedovolí
rozvětvení do šířky. Pokud si takový  „zázrak“
zakoupíte a nepokračujete v pravidelném zakra-
cování bočních výhonů, máte z něho běžný zá-
krsek, jen za daleko vyšší cenu.

Pokud vás článek o pěstování těchto jabloní
zaujal a sami si chcete vypěstovat novou formu
výsadby, můžete svoji objednávku vhodit do
schránky v domě zahrádkářů v ulici Čs. armády
č. 252 do 15. března a my zajistíme dovoz kva-
litních stromků z uznané ovocnářské školky. Do
11. března si ještě můžete objednat bramboro-
vou sadbu a ovocné stromky pro jarní výsadbu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Výroční členská schůze 
V neděli dne 11. března v 9 hodin se bude v restauraci GÓL na Zlaté Hoře konat VÝROČNÍ

ČLENSKÁ SCHŮZE ZO ČZS Slavkov u Brna. Po ukončení schůze v 10 hod. se uskuteční před-
náška „Nová profesionální hnojiva Fosfa – hnojení zahrádek. Přednáší Ing. Hynek Charvat.

Včelaři jsou svým počtem ve společnosti sice
zanedbatelní, ale významem nepřehlédnutelní
a nenahraditelní. Kolik je jich organizováno
v Českém svazu včelařů celostátně, kolik v kraji,
kolik v okrese – to nevím, zato však z jednání
výroční členské schůze z ledna t. r. se dovídám,
že je jich padesát dva. To je opravdu jen malá
hrstka lidí na tak velké území, ve kterém působí.
Základní organizace ČSV Slavkov není tvořena
jen Slavkováky, ale i včelaři z některých okol-
ních vesnic – Heršpic, Kobeřic, Němčan, Níž-
kovic a Velešovic. Tito  představují zhruba dvě
třetiny členské základny. K členské základně je
třeba ještě uvést, že členství v organizaci ČSV
není povinné. Takže kromě uvedených padesáti
dvou členů působí na území ZO další čtyři vče-
laři neorganizovaní, kteří vlastní dvacet včelstev.
Organizováni být nemusí, musí se však podro-
bovat předpisům týkajících se chovu včel ve
stejné míře jako včelaři organizovaní. 

Včelaři organizovaní v ZO Slavkovska obho-
spodařovali v loňském roce 563 včelstev, neor-
ganizovaní dvacet. Takže v průměru na jednoho
včelaře je deset včelstev. Včelařů s počtem pod
tento průměr je více – třicet jedna. 

Jednatel ZO Jan Fries se ve výroční zprávě ne-
zabýval jen statistikou organizace, více prostoru
věnoval její činnosti. Především plněním směrnic

zajišťujících chov zdravých včelstev, možnostmi
kočování se včelstvy a také vzdělávacími a kul-
turními akcemi. Rovněž organizováním odbor-
ných přednášek a kurzů, besedám s předními
včelařskými odborníky i setkáním našich členů
s mládeží. V jeho zprávě bylo konstatováno, že
naše včelstva jsou dík dobré spolupráci s veteri-
nární správou zdravotně v pořádku, mor včelího
plodu se v našem rajonu ani v okolí neobjevil,
mohlo se se včelstvy kočovat (máme u třech vče-
lařů kočovné vozy) k bohatší pastvě do bližších
i vzdálenějších katastrů, zvláště na Znojemsko
v době kvetení akátů, také do lesů ke kvetoucím
lípám a doma k lánům rozkvetlé ozimé řepky
a slunečnice, někde i hořčice a pohanky. 

O perličku v obohacení večera VČS se pak po
skončení postaral učitel včelařství, k nám často
dojíždějící František Plachý ze Žarošic. Jeho
téměř dvouhodinové vyprávění s doprovodnou
bohatou fotodokumentací bylo věnováno stavu
a rozvoji včelařství ze zájezdů našich odborníků
v Polsku a pak Francie, což bylo pro všechny
zde zúčastněné opravdu zajímavým zpestřením
večera. 

Takže rok 2011 – jaký byl? Včely jsme měli
zdravé, pastva pro ně byla bohatá, průběh počasí
v době snůšky příznivý, takže nejúspěšnější
z posledního desetiletí. František Mráz

Byl loňský rok pro včelaře příznivý?
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MK Austerlitz informuje

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Váhavec

Program římskokatolické
farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

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

Křížové cesty v březnu v neděli v 17.15
a v pátek v 17.30.

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 1. 3. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 2. 3. dopoledne.
Setkání mládeže slavkovského děkanství, so-

bota 10. 3. od 13.00 do 20.00 hodin, sál Domu
svaté Rodiny. Téma o hudbě „Co posloucháš?“

Duchovní obnova pro ženy, sobota 24. 3. Dům
sv. Rodiny, 9.00–17.00 hodin. Téma: „Nalezne
Syn člověka na zemi víru, až přijde?“
P. MUDr. Bogdan Sikora, OFMConv. Hlaste
se na 544 423 241.

Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

www.jonas-klub.estranky.cz
tel. 604 994 476, Marie Zdražilová
Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Prodej
• bylinné přípravky

pro děti i dospělé

• vitaminy, minerály

• výrobky Aloe vera

• měření glykémie

• konzultace
a poradenství

Rozšírená nabídka služebˇ
� Kvalitní kosmetika 
� Možnost vyzkoušení kosmetiky
� Začínají alergie –

co s nimi?
� Objednávky

na tel. 604 994 476

Mnoho lidí nevěří v Boha, a není divu. Ne-
odmítají totiž Boha samotného, ale odmítají
představu o něm, ve které se domnívají, že vy-
stihuje Boha. Lidé všech dob se pokoušejí vy-
tvořit svou vlastní představu o Bohu, ať je to
představa společná, formulovaná v nějakém
přirozeném náboženství, nebo představa
osobní. 

Německý teolog Karl Rahner vyslovil myš-
lenku „To, co si mnoho lidí představuje pod po-
jmem Bůh, Bohu díky neexistuje.“ Kdo je pro
mne Bůh? Jaké mám představy o Bohu? Byl mi
v životě představen Bůh v pravém světle?

Pro nás samotné je velmi nebezpečné, řek-
neme-li, že „známe“ Boha. Ježíš se modlil:
„Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem
tě poznal.“ A učedníkům řekl: „Vy jste ho ne-
poznali, ale já ho znám“ (Jan 8,55). Naše
správná odpověď bude, že Boha známe zpro-
středkovaně. Jednak skrze víru rodičů, kněží,
ostatních lidí, ale také z toho, co se nám přiho-

Tvoření s ochutnávkou
Srdečně zveme všechny děti a dospělé na vý-

tvarné tvoření inspirované biblickými příběhy a
ochutnávku biblických jídel. Můžete si udělat vi-
tráže z window color, mozaiky z netradičních
materiálů či výrobky z papíru. Z jídel se můžete
těšit na chlebové placky, polévku (čočovice –
Jákob, Ezau), Evin koláč a jiné. Akce se koná v
sobotu 10. března od 15 do 17 hodin v Husově
sboru CČSH, Jiráskova 959, Slavkov u Brna.

Byl jeden člověk, který byl hrozně váhavý
a vždycky mu dlouho trvalo, než se k něčemu roz-
houpal. Jednou v zimě se s přáteli ohříval u ohně,
když tu viděl, že kamarádovi doutná prošívaná
suknice. Chtěl ho na to upozornit, ale nevěděl jak.
Nakonec řekl: „Víš, chci ti něco naléhavého sdě-
lit, ale bojím se, protože vím, že ty se vždycky
hned pro všechno rozčílíš. Nejhorší však je, že
když ti to neřeknu, rozčílíš se určitě taky.“

„A o čem to, prosím tě, mluvíš?“ podivil se
kamarád.

„Nevím, jak bych ti to co nejšetrněji sdělil, víš,
no, jak bych to řekl, hmm… ona ti totiž doutná
suknice,“ vypravil ze sebe konečně váhavec.

Postižený hned začal suknici hasit a při tom
rozčileně křičel na kamaráda: „Proč jsi mě na to
neupozornil dřív?“

„Říkal jsem ti přece, že se rozčílíš, a jak
vidíš, měl jsem pravdu,“ bránil se váhavec. 

„Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je
nad to, je ze zlého.“ (Ježíš – ev.Matouše 5,37) 

„Proč jste tak nechápaví a proč váháte uvě-
řit tomu, co předpovídali už dávní proroci?“
(Ježíš – ev.Lukáše 24,25 - parafráz. překlad)

„Kdo nemá v sobě zmatek, není na obtíž ani
sobě, ani druhému.“ (Epikúros)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
v měsíci březnu na sobotní bohoslužby konané

dilo v životě a z různých informací a představ,
které jsme si utvořili. 

Velkou roli ve vnímání Boha hraje skutečnost
našich životních zkušeností, jak na sobě zaží-
váme jeho působení. Nebo také to, co všechno
jsme ve svém životě přisoudili Bohu, že se tím
na nás „podepsal“. Většinou jsou to těžké chvíle
života, ve kterých se nám Bůh jevil jako nepří-
tomný, lhostejný, necitlivý, a pak nám tato naše
zkušenost pomohla ukázat falešný obraz o Bohu,
který uchováváme ve svém vlastním nitru. Z toho
je náš vztah s Bohem poznamenán strachem.
Podvědomě se bojíme, že po nás bude chtít něco
těžkého, nebo nám něco vezme nebo odepře. To
nabourává naši důvěru vůči Bohu. Teolog mistr
Eckhart ze 14. století napsal: „Bůh je stále víc
než to, co se o Bohu dá říct, vědět a zakoušet.“ 

Pravý obraz o Bohu nám dává bible, zvláště
Ježíšovo evangelium. Proto je Bůh skutečně
jiný než my, jiný než naše představy. Napadlo
nás to někdy? P. Mgr. Milan Vavro, děkan

3., 17. a 31. března na adrese Lidická 307, Slav-
kov. Začínáme v 9 hodin společným studiem
Božího slova a od 10.30 hod. následuje úvaha
nad biblickým textem. 

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

Vážení čtenáři, měsíc únor je měsícem pří-
prav na celoroční sezonu. Výjimkou je 5. mo-
tobál, konaný dne 18. února a přednášková
akce 25. února v kinosále města na téma Pra-
vidla silničního provozu a jeho změny.I tyto
akce se musí předběžně připravit a proběhnou
před vydáním tohoto čísla Zpravodaje.

Sedmého března se bude konat výroční člen-
ská schůze , kde se jako každým rokem zhod-
notí uplynulá sezona a seznámí s plánem akcí
pro sezonu následující:
7. března Výroční členská schůze
31. března Cross fest
28. dubna AFC 9 jarní vytrvalostní závod
19. května AHC 5 slavkovské serpentiny
červen  AC 1 silniční vytrvalostní závod
25. srpna AMČ MOTOCROSS Č-S pohár pit-
bike a fechtl

15. září AFC 9 podzimní vytrvalostní závod
13. října Závěrečný závod v serpentinách ve
Slavkově
30. prosince Zavírání šoupátek plochá dráha

Psát článek před sezonou bez sportovních
výsledků a fandovských zážitků je velice ob-
tížné, takřka nemožné. Jsem motorkář, nikoli
prognostik. Součástí všech pořádaných spor-
tovních motoakcí jsou administrativní práce.
Tuto problematiku a organizaci všech podniků
musím řešit ve spolupráci se všemi členy MK,
neboť každá akce je rok od roku náročnější.
Věřím, že za pomoci všech našich členů a je-
jich zapojení budou plánované akce bez prob-
lémů zajištěny.

Závěrem musím poděkovat jménem MKA
všem dárcům věcných i finančních cen věno-
vaných do tomboly Pátého motobálu. J.M.

Bůh jiný, než naše představy
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KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  AAKKCCÍÍ  ––  BBŘŘEEZZEENN  22001122
Datum hod. druh akce místo konání pořadatel

2.–4. 3. kult. Slavkovské divadelní dny. Vstupné na jeden večer – 50 Kč, děti do 10 let 25 Kč, vstupenky na místě SC Bonaparte Slavkov u Brna Město Slavkov, FOD Simsala Bim
2. 3., 19.00 – Zahájení festivalu, Divadlo Stodola Jiříkovice – Ať žije Bouchon
3. 3., 18.30 – žáci div. kroužku ZŠ Komenského – Jak Plamínek přechytračil obra
3. 3., 19.00 – Mouřínovští ochotníci – Sňatková podvodnice
4. 3., 15.45 – žáci dram. kroužku ZŠ Komenského – upoutávka na představení Jama-lam-ba
4. 3., 16.00 – FOD Simsala Bim Slavkov u Brna – Zkrocení zlé ženy

3. 3. sport. Zimní střelecká liga SP 5+30, VzPi 60/40 SSK 0750 E-COM střelnice v podzámčí
8. 3. 17.30 kult. Koncert v sále ZUŠ. Hrají: Michal Greco – violoncello, Maya Okamoto – klavír sál ZUŠ Slavkov u Brna ZUŠ F. France Slavkov u Brna

10. 3. 8.00 spol. Výroční členská schůze MRS. Na schůzi bude předsatvená nová kniha o historii rybářství sál kina Jas Slavkov u Brna MRS o.s. MO Slavkov u Brna
11. 3. 9.00 spol. Výroční členská schůze ZO ČZS. Součástí schůze bude přednáška Nová profesionální hnojiva Fosfa restaurace Gól Slavkov u Brna ZO ČZS Slavkov u Brna
14. 3. 14.30–17.00 spol. Dětský karneval. Vstupné 30 Kč za dítě + dárek do tomboly v hodnotě 50 Kč hala ISŠ Slavkov u Brna DDM Slavkov u Brna
17. 3. sport. Zimní střelecká liga SP 30+30, VP 15+15, VzPi 60/40 SSK 0750 E-COM střelnice v podzámčí
17. a 18. 3. spol. 90. výročí kina ve Slavkově. 17. 3., 16.30 - Páni kluci - pro děti a mládež Kino Jas ve Slavkově ZS-A Slavkov u Brna

17. 3., 19.00 - Světáci;  18. 3., 16.30 - Báječní muži s klikou 
22. 3. 15.00–18.00 spol. Zápis do KMŠ Karolínka KMŠ Karolínka KMŠ Karolínka
31. 3. sport. Finále zimní střelecké ligy SP 5+30, podle zvl. propozic SP 30+30, VP 15+15 SSK 0750 E-COM střelnice v podzámčí

V pátek 27. ledna proběhla v restauraci Gól na
Zlaté hoře pravidelná výroční členská schůze ha-
sičského sboru ve Slavkově u Brna, které se
kromě členů SDH Slavkov zúčastnili i hosté. Za
město Slavkov starosta Ing. Charvát, za HZS
Jmk npor. Ing. Jaborník, za Prezidium Moravské
hasičské jednoty pan Šmerda, za Okresní výbor
MHJ pan Kříž a dále hosté z okolních sborů.

Zprávu o činnosti sboru přednesl starosta
sboru pan Malý. Ve zprávě zmínil jak běžnou
pravidelnou činnost, ať už se jedná o výcvik
členů jednotky, činnost družstva žen a žáků,
účast na soutěžích a akcích pořádaných městem,
tak také činnosti další. Například loni na podzim
proběhl výcvik členů jednotek HZS i SDH
v plnění závěsného vaku vrtulníku, pokračovala
mezinárodní spolupráce s hasiči z francouzského
Darney, zúčastnili jsme se oslav 120. výročí za-
ložení SDH v Rašovicích, nebo poprvé navštívili
výstavu provozované hasičské techniky na letišti
v Přibyslavi – Pyrocar 2012. Ale není vše jen
o cestování či oslavách. Naši členové odpraco-
vali také mnoho hodin při různých pracích. Jako
příklad zmíním opravu další části povrchu dvora
hasičské zbrojnice nebo opravu topení, údržbě
techniky, výstroje a výzbroje, ženy se mimo jiné
po dobu pobytu našich francouzských hostů sta-
raly o jejich stravování a tak by se dalo pokračo-
vat ještě dlouho.

Nelze se dopodrobna rozepsat o všem, co ha-
siči za uplynulý rok udělali, ale statistiku vý-
jezdů vynechat nemůžeme. V roce 2011 vyjela
naše jednotka celkem ke 28 událostem. Jde o po-
kles proti roku 2010, ale tehdejší čísla byla způ-
sobena povodněmi, která zasáhly Slavkov
v květnu a červnu toho roku a tak se počet zá-
sahů trochu vymykal dlouhodobé statistice. Ale

Dobrovolní hasiči hodnotili uplynulý rok
zpět k loňsku. Z celkového počtu 28 výjezdů
bylo 19 požárů, 3 dopravní nehody, 1 technická
pomoc, 3 taktická cvičení, 1 prověřovací cvičení
a 1 planý poplach. Asi nejnáročnějším zásahem
byl březnový noční požár hospodářského stavení
v Nížkovicích.

V souvislosti s tím měl velmi zajímavý příspě-
vek velitel stanice HZS ve Slavkově. Uvedl sta-
tistiku výjezdů stanice za loňský rok - bylo to
celkem téměř 150 výjezdů a to byl loňský rok na
počet výjezdů jedním z těch slabších. Také nastí-
nil hrozbu, která visí nad malými stanicemi jako
je ta ve Slavkově v důsledku snižování rozpočtu
HZS v následujících letech - hrozbu snižování
stavů a rušení malých stanic, která už začíná být
veřejně probíraná i v médiích. Pokud by totiž
opravdu došlo ke zrušení místní stanice, radikálně
by se navýšil počet výjezdů dobrovolných hasičů.
Problém je v tom, že dobrovolní hasiči jezdí k zá-
sahům v době svého volna, případně se musí
uvolnit ze zaměstnání. Málokdo z nás si umí
představit, jak by to bylo možné v takovém ob-
jemu zvládnout. Všichni nepracují ve Slavkově
a dosažitelnost členů jednotky v pracovní době
by asi představovala problém.

Jednotku se sice pomalu daří doplňovat „mla-
dou krví“ převážně z řad družstva mládeže, ale
stále je problém sehnat lidi, kteří budou ochotní
dělat něco zadarmo, často ve špíně, v horku či
v zimě, mnohdy pořádnou dřinu. Ovšem na to,
aby dobrovolná jednotka zvládla takto navýšený
počet zásahů, by bylo potřeba počet jejích členů
navýšit minimálně na čtyřnásobek ze současných
dvanácti a držet nepřetržité pohotovosti. Za stá-
vajících podmínek to není příliš reálná představa.
Hasičem se člověk nestane ze dne na den, výcvik
nějakou dobu trvá a zkušenosti se naučit nedají.

Starosta města Ing. Charvát poděkoval všem
členům za jejich celoroční práci, ať už v souvi-
slosti se zásahy nebo s pomocí městu při organi-
zaci různých akcí včetně výborné reprezentace
při spolupráci s partnerským městem Darney.
Zmínil také to, že město se snaží nekrátit rozpo-
čet jednotky dobrovolných hasičů a že vychází
vstříc požadavkům Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje ve sníženém ná-
jemném za užívání stanice, protože představitelé
města jsou si vědomi toho, jaké důsledky by měl
odchod profesionálních hasičů ze Slavkova jak
pro dobrovolné hasiče, tak pro město i pro ob-
čany Slavkova a okolních obcí.

A co nás čeká v roce letošním? Kromě běž-
ných věcí jako jsou zásahy, výcvik, opravy
a údržba také pokračování v mezinárodní spolu-
práci s kolegy z Darney či pokračující snaha
o získávání nových mladých členů. Ale hlavní
akcí roku bude oslava 130. výročí založení dob-
rovolného hasičského sboru ve Slavkově.

Co napsat závěrem? Začínají se šířit zvěsti
o tom, jak budou dobrovolní hasiči určitě nahra-
zovat profesionální, stejně tak že profesionální
hasiči ty dobrovolné nepotřebují. Opravdoví ha-
siči ale ví, bez rozdílu mezi dobrovolnými a pro-
fesionálními, že se obě složky integrovaného
záchranného systému potřebují navzájem. Profe-
sionálové by bez dobrovolných spoustu zásahů
nezvládali a dobrovolní by ty profesionální nestí-
hali zastupovat. Doufejme, že to pochopí i lidé,
kteří o všech hasičích rozhodují.

Úplně na konec bych chtěl jménem hasičů po-
přát všem, kteří čtou tyto řádky, dodatečně vše
nejlepší v roce 2012.

Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna
www.sdh-slavkov.euweb.cz

Téměř kompletní družstvo žen Foto: R. Lánský Většina zásahové jednotky se starostou sboru Foto: R. Lánský
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Hlavní pořadatel Město Slavkov u Brna
a spolupartner Farní ochotnické divadlo Sim-
sala Bim vás srdečně zvou na divadelní festival
„Slavkovské divadelní dny“, který se usku-
teční v rámci akcí, kterými si letos chceme při-
pomenout 145. výročí vzniku ochotnického
divadla ve Slavkově u Brna. 

Od pátku 2. března do neděle 4. března
 budete moci v sále společenského centra Bo-
naparte zhlédnout představení několika ochot-

nických divadelních souborů místních i přes-
polních. 

Vstupné na jeden večer (odpoledne) bude li-
dové – 50 Kč /děti do 10 let – 25 Kč. Vstu-
penky budou k prodeji na místě. Sál bude
otevřen půl hodinu před začátkem programu.

Podrobnosti naleznete na plakátech a též na
webových stránkách: www.slavkov.cz

http://simsalabim.farnostslavkov.cz
www.veslavkove.cz

Zimní rybníky
V minulých týdnech naši republiku postihly silné mrazy, které měly mimo

jiné za následek intenzivnější zamrzání vodních stojatých i tekoucích vod. Z toho
důvodu jsem v sobotu obešel revíry ve Slavkově, abych zkontroloval skutečný
stav. I když byla zima doposud srážkově podnormální, Nížkovickým potokem
přitéká na tuto roční dobu dostatečné množství vody. Tato okysličuje Malý
i Velký rybník a tudíž není nutné denně obnovovat prořezávku děr na odplyno-
vání vodního sloupce. Široká veřejnost využívá k bruslení oba rybníky, golfová
jezírka i nově budované mokřady pod Zelnicemi. Přestože má led na Velkém
rybníku sílu přes 30 cm, jsou zde instalovány výstražné cedule ,,Vstup na vlastní
nebezpečí“. Při procházce krásným slunečným odpolednem jsem také zahlédl
jednoho hazardéra, jak bruslí po Litavě. Osobně to považuji za značně riskantní
a nebezpečné. Petr Zvonek

Slavkovské divadelní dny
SLAVKOVSKÉ DIVADELNÍ DNY, 2.–4. BŘEZNA, 
SPOLEČENSKÉ CENTRUM BONAPARTE, SLAVKOV U BRNA

PROGRAM FESTIVALU
PÁTEK 2. března
19.00 – zahájení festivalu
19.05 – Divadlo Stodola, Jiříkovice, http://www.divadlostodola.cz/
bláznivá komedie Jeana Della „Ať žije Bouchon!“
délka představení včetně přestávky – 90 minut

Bouchon je malé městečko kdesi ve vnitrozemí Francie. Všichni jeho obyvatelé již dávno odešli a telefonní
budka slouží jako víceúčelový společenský sál. Starosta Jacques se ze všech sil snaží vyždímat z Bruselu co
možná nejvíce dotací v rámci evropského společenství. Společně se svou sekretářkou Odette a bratrem Nico-
lasem, který ve svých třiceti letech je jediným žákem místní školy, vypracovává množství nesmyslných projektů,
jako je oboustranný sjezd z dálnice bez ohledu na to, že tudy žádná dálnice nevede, námořní přístav, přestože
z Bouchonu k moři je to 350 km, nebo rozbije basebalovou pálkou výkladní skříně, aby doložil množící se kri-
minalitu. Jakpak asi zareaguje, když se jednoho dne objeví inspektor vyslaný Bruselem?

SOBOTA 3. března
18.30 – Žáci divadelního kroužku ZŠ Komenského v režii Mgr. Kamily Podzimkové
pohádka „Jak Plamínek přechytračil obra“
délka představení 15-20 minut

V Dortovém království mají velké starosti, princezna Šlehačka slaví narozeniny a přeje si ten největší dort
na světě a navíc se na hranici do království usadil zlý obr, který má jazyk stejně mlsný jako břicho bezedné.
Naše krátká pohádka vypráví o tom, že velikost rozhodně nezvítězí nad chytrostí a důvtipem.

19.00 – Mouřínovští ochotníci, Mouřínov
komedie Oldřicha Daňka „Sňatková podvodnice“
délka představení včetně přestávky – 120 minut

Na začátku byl obyčejný seznamovací inzerát pro starého mládence. Co se však stane, když do sledu událostí  vstoupí
bývalý sňatkový podvodník a všichni obyvatelé činžovního domu, kteří si, jak se říká, vidí až do talíře. O tom pojed-
nává nevážná komedie o vážných věcech.

NEDĚLE 4. března
15.45 – Žáci dramatického kroužku ZŠ Komenského v režii Mgr. Ivy Kočí 
krátká upoutávka na připravované představení africké pohádky „Jama-lam-ba“
16.00 – Farní ochotnické divadlo Simsala Bim, Slavkov u Brna
komedie Williama Shakespeara „Zkrocení zlé ženy“
délka představení včetně přestávky – 150 minut 

Kateřina a Bianka jsou dcery bohatého padovského měšťana. Zatímco mladší, nápadníky obletovaná Bianka se chce
vdát, po starší Kateřině nikdo ani nevzdychne. Jejich otec rázně rozhodne, že dřív než provdá Bianku, musí se vdát
Kateřina. Ale je tu háček, kde najít ženicha, který by si dobrovolně uvázal na krk hubatou a nesnášenlivou fúrii, kte-
rou Kateřina bezesporu je? To ovšem netuší, že přesně takový „blázen“ právě dorazil do Padovy.

Sál před rekonstrukcí Foto: archiv

Divadlo Stodola Foto: archiv

Simsala Bim Foto: archiv

Žáci ZŠ Komenského Foto: archiv

Mouřínovští ochotníci Foto: archiv

Slavkovský rybník Foto: P. Zvonek
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Nedávno jsem si ve Slavkovském zpravodaji
přečetl článek, ve kterém se pisatel zabývá vo-
dami v okolí Slavkova. Jsem již starší člověk
(73), paměť mě celkem ještě slouží a od narození
žiji v rodinném domku, který byl rodiči posta-
ven na břehu říčky Litavy. Již jako malý kluk
jsem tuto probrodil a procestoval nejen proti pro-
udu, ale i po proudu až po splav u obce Zbýšov.
Koupání zde bylo v letním období samozřej-
mostí. Voda sice nebyla úplně čistá, dno bylo pís-
čité, ale jsem přesvědčen, že v ní nebyly
obsaženy různé saponáty, látky z umělých hnojiv
a postřiků, které se do ní dostávají potůčky a ka-
nalizací z okolních obcí. Život v této vodě byl
pestrý a bohatý na výskyt různých rostlina vod-
ních živočichů. Nebyl zde žádný problém setkat
se zde s žábami (skokan hnědý, zelený, ropucha
obecná aj.), užovky a v okolí i rosnička zelená.
Z jiných živočichů se zde dařilo škeblím říčním
a říčnímu raku. Rybí populace byla v Litavě za-
stoupena v tak pestrém složení, o kterém se nám
dnes může jen zdát. Nebylo žádnou vzácností
zde lovit kapry, líny, tlouště, hrouzky, mřenky,
piskoře, sekavce, okouny a dokonce i hořavku
duhovou, která pro své rozmnožování potřebuje
žít společně se škeblí říční.

S takto pestrým a bohatým  zastoupením vod-
ních živočichů v řece Litavě jsme se mohli se-
tkat v období 50-60-tých let minulého století.
V pozdější době, kdy došlo ke scelování  po-
zemků, rozorávání  remízků a mezí, k intenzív-
nímu užívání umělých hnojiv a chemických
postřiků, za přispění úniku škodlivých látek ve
formě močůvky, silážních šťáv a za přispění ma-
zutu z UP Bučovice, se z říčky stala špinavá a za-
hnívající stoka, ze které zmizel veškerý život.  Po
dlouhá léta zde přežívaly pouze nitěnky. Tyto
zhoršené podmínky zanechaly stopu i na životě
v okolní krajině. Proto si položím otázku, kde
jsou ti zajíci a bažanti, kteří se vyskytovali v tak

Do slavkovské plesové sezony bezesporu
patří jeden z nejnavštěvovanějších a těšící se
dobré tradici „Rybářský věneček“. Ten letošní
proběhl v sobotu 21. ledna ve všech prostorách
Kulturního centra Bonaparte. 

Ve Sportbaru uváděl oldies discotéku Petr
Jaroš. Na velkém sále účinkovala hudební sku-
pina Relax Band ze Šaratic pod vedením ka-
pelníka pana Milana Jiráčka. Za velké podpory
dárců a sponzorů nejen ze Slavkova, kterým
tímto velmi děkujeme, byla pro návštěvníky
přichystána opravdu pěkná a bohatá tombola. 

V letošním roce slaví naše organizace 70 let
výročí od svého založení. Z tohoto důvodu
jsme předem oslovili výtvarný kroužek pod  ve-
dením paní Martiny Krahulové ze ZUŠ Fran-
tiška France ve Slavkově a děti namalovaly

hojném počtu ? Kde jsou křepelky? O koroptvích
se raději ani zmiňovat nebudu. Kde jsou cho-
cholouši z okrajů silnic? Proč se rapidně snížil
počet vlaštoviček a jiřiček ? Odpovím si sám. Je
to důsledek vytvořených nevhodných podmínek
pro jejich existenci, které jsme jim připravili my
lidé.

Dále bych se v krátkosti zmínil o rybnících.
„Volfák as Studený rybník“ jsou sice již minu-
lostí, ale přesto se k nim vrátím. Volfův rybník
trápily dva problémy. První byl přítok vody
v době cukrovarské kampaně a druhým problé-
mem bylo přelévání se vody přes hráz z Litavy
v době zvýšeného průtoku při přívalových deš-
tích. Tato voda byla kalná a důsledkem bylo za-
nášení rybníka. 

Studený rybník na tom byl podstatně lépe.
Břehy porostlé stromy omezily jeho prohřívání
v letním období a nedocházelo zde k chemickým
procesům a vývoji řas a sinic. Voda čistá. Další
výhodou byl částečný průtok vody z Litavy přes
napouštěcí zařízení.

Velký rybník byl původně zbudován jako re-
tenční nádrž. Přítok do tohoto rybníka byl umož-
něn mlýnským náhonem od splavu u Hodějic
a dále potrubím o světlosti 2 x 1000 mm, které
končilo v napouštěcím zařízení nacházejícím se
u „Zadní lávky“ přes řeku Litavu. Průtok a nebo
obměna vody na rybníce byla velice jednoduchá.
Stačilo odstranit několik dluží (desky v napouš-
těcím zařízení) a do rybníka se valil vydatný
proud vody. Během týdne byla voda z velké části
vyměněná. V pozdějších letech se z rybníka stala
odkalovací nádrž. Přítok byl zrušen. Podíváme-
li se na současný stav, zjistíme, že jediný přítok
jak do rybníka v Ligarách tak i Velkého je potů-
ček od Nížkovic (pokud to můžeme za přítok po-
važovat). O množství a kvalitě této vody se
neodvažuji psát. Z obou těchto rybníků vznikly
rybníky nebeské. K většímu přítoku dochází jen

Řeka Litava a vody ve Slavkově
v období vydatných srážek a přívalových dešťů,
tak jak tomu bylo v r. 2010. Tyto vody se sebou
přináší velké množství splavené zeminy z okol-
ních polí, která se po přítoku do rybníka usazuje
a zanáší jej. Tento děj je možno pozorovat
v úseku mezi ostrůvkem a obchvatem na jižní
straně rybníka.

K užívání a hospodaření na těchto vodách
jsme byli pověřeni MZ. Obdrželi jsme „Dekret
o hospodaření a užívání“. Současně s tím nám
MZ stanovilo množství vysazených ryb do tě-
chto vod, jak v kusech a váze, tak druhově. Z ka-
provitých ryb vysazujeme kapra, lína a bílou
rybu (plotice, perlín). Z dravých ryb pak štiku,
sumce a candáta. Domnívám se, že toto zaryb-
nění bylo úředníky MZ zpracováno zodpovědně
a my jako uživatelé jsme povinni jej dodržovat.

Koupání v přírodních nádržích bylo před těmi
50 lety zcela běžné a jeho vyznavačů nepřeberné
množství. S vývojem a modernizací doby zá-
jemců o tento způsob rekreace značně ubylo.
Stará, uměle zbudovaná koupaliště zmizela (Li-
gary, Velký rybník). Byla zbudována nová mo-
derní koupaliště s komfortním vybavením jako
jsou čističky vody, hřiště na plážovou odbíjenou,
nohejbal a nakonec i dokonalým občerstvením.
V současné době zájemci o koupání dávají před-
nost těmto podmínkám a to nejen ve Slavkově
ale i v okolních obcích.

Dalo by se toho napsat ještě mnohem více.
Snažil jsem se porovnat podmínky dávno minulé
se současnými. Přál bych si, aby v dalších letech
nová generace věnovala více energie a úsilí pro
zlepšení životních podmínek jak ve vodě, tak
i v okolní krajině. Přihlédnu-li k současné hos-
podářské situaci ve světě, stává se ze mě pesi-
mista a velkou naději na zlepšení neočekávám.
Myslím si, že se jej jíž nedočkám, ale přál bych
si, aby se to v budoucnu podařilo našim součas-
ným vnoučatům.  Ivo Beránek

Rybářský věneček 2012
spoustu krásných obrázků s tematikou ryby
a rybáři, které jsme na našem plese vystavovali
a v jednotlivých kategoriích vyhodnotili vítěze.
Velmi těžkého hodnocení se účastnilo 15 po-
rotců, kteří rozhodli následovně. V nejmladší
kategorii se stal vítězným kapr od 7leté Gábiny
Floriánové. Střední kategorii vyhrál pstruh od
11leté Petry Gašparčíkové. V nejstarších obsa-
dil první místo obrázek rybáře se štikou od
15leté Denisy Sladké. 

V průběhu večera vystoupila se svým hu-
debním programem také mládežnická skupina
Adhod Team pod vedením pana Antonína Vo-
dičky, taktéž ze ZUŠ Slavkov. Chlapci a slečny
předvedli opravdu obdivuhodný umělecký
výkon, který byl opětován mohutným aplausem
všech přítomných hostů. 

Osobně považuji letošní Věneček svým hlad-
kým průběhem, velkou návštěvností a dobrou
odezvou loučících se spokojených hostů za
velmi zdařilý.  Mé poděkování závěrem patří
všem dětem, účinkujícím a pořadatelům, kteří
společně přispěli. Petr Zvonek

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.czVýtvarné práce dětí Foto: J. Blažek Rybářský věneček Foto: 3x L. Eliáš
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

Pozn.: V prvním čtvrtletí 2012 se bude promítat jen o víkendech

KINO JAS SLAVKOV B¤EZEN–DUBEN 2012
3. 3. sobota 19.30 hod. DŮM 100 minut
4. 3. neděle 19.30 hod. Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze po

svobodě. Dům je celovečerním debutem mladé slovenské scénáristky a režisérky Zuzany Liové. Ve světové
premiéře byl uveden na prestižním Mezinárodním festivalu Berlinále 2011, v sekci Fórum, která je věnována mladým
talentům. Od té doby film prošel řadou dalších festivalů a stal se nejvíce oceňovaným českým filmem. Hrají:
Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Ester Geislerová, Lucia Jašková, Ivan Romančík a další.
Vstupné: 70 Kč   Přístupný od 15 let

10. 3. sobota 19.30 hod. AUTA 2 110 minut
11. 3. neděle 16.30 hod. Hrdinové filmu Auta 2 společnosti Pixar Animation Studios a Walt Disney Studios se vydávají na závodní okruhy.

Celebritní závoďák Blesk se společně se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává
na zcela nové dobrodružství do exotických zemí celého světa. Ve filmu plném svižné akce a humoru se objevuje
pestrá paleta nových aut, lodí, vlaků, letadel a mezinárodních závodníků – ale také hrozivých padouchů. Repríza
animovaného filmu v českém znění.
Vstupné: 70 Kč  Mládeži přístupný

Film k 90. výročí otevření kina ve Slavkově
17. 3. sobota 16.30 hod. PÁNI KLUCI

Film je volným zpracováním slavného románu Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Vznikl tak půvabný snímek
plný humoru a pohody, který se čestně řadí k předchozím dílům režisérky Věry Plívové-Šimkové. Scénárista situoval
příběh odehrávající se v r. 1900 do malého českého městečka, kde Tomáš, Hubert a Jožka prožívají svá dětská
dobrodružství, za něž často schytají mnoho pohlavků. Nalezení peněz uloupených v záložně však smaže všechny jejich
hříchy. Hrají: Iva Janžurová, Josef Somr, Petr Nárožný, Jiří Lábus, Zdena Hadrbolcová a další.
Vstup volný       Mládeži přístupný

Film k 90. výročí otevření kina ve Slavkově
17. 3. sobota 19.00 hod. S L AV N O S T N Í  Z A H Á J E N Í – SVĚTÁCI

Komedie Světáci je bujným a trochu nostalgickým příběhem tří venkovských fasádníků, jejichž snem bylo strávit
alespoň jednu noc ve víru velkoměsta jako skuteční světáci. Trojici světáků Brodský – Sovák – Libíček doplňuje
trojice lehkých slečen Bohdalová – Janžurová – Jirásková, z nichž se stará kuplířka v podání Jiřiny Šejbalové, snaží
udělat dámy. Režie: Zdeněk Podskalský. Dále hrají: Jaroslav Štercl, Vladimír Menšík, Josef Bek, Jaroslav Moučka,
Oldřich Nový, Karel Bláha, Ilja Prachař, Otto Šimánek, Viktor Mauer.
Vstup volný        Mládeži přístupný

Film k 90. výročí otevření kina ve Slavkově
18. 3. neděle 19.30 hod. BÁJEČNÍ MUŽI S KLIKOU

Půvabná komedie Jiřího Menzela o počátcích kinematografie v Čechách zachycuje kolorit doby přelomu století
a několik nadšenců, kteří by za film dali život. V hlavních postavách pana Pasparta, kabaretiéra Šlapety a vynálezce
Jana Kolenatého lze snadno rozeznat skutečné průkopníky kinematografie u nás, Viktora Ponrepo, Josefa Švába -
Malostranského a Jana Kříženeckého. Hrají: Josef Kemr, Josef Somr, Vladimír Menšík, Rudolf Hrušínský, Marie
Rosůlková, Jiří Menzel, Blažena Holišová, Vladimír Huber, Vlasta Fabiánová, Oldřich Vlček.
Vstup volný      Mládeži přístupný

24. 3. sobota 19.30 hod. VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 98 minut
25. 3. neděle 16.30 hod. Animovaný snímek studia Aardman konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak to

Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Jádrem filmu je příběh, jehož složky jsou jako
vystřižené z klasického vánočního příběhu. Když Santův fascinující podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek
milionů, o které se stará, vydává se nejméně schopný člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující závod s časem,
během kterého má za úkol doručit poslední vánoční dárek na světě dřív, než se rozední.
Vstupné: 70 Kč Mládeži přístupný

31. 3. sobota 19.30 hod. POUPATA 90 minut
1. 4. neděle 19.30 hod. Film vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Postavy žijí velkými ideály v kontrastu s malostí svých

činů. Rodina Jardy Hrdiny (Vladimír Javorský) žije v zapadákově. Jarda pracuje jako hradlař na dráze. Jeho koníčkem je
lepení modelů ze sirek v láhvích, jeho slabostí závislost na výherních automatech. Jardova žena Kamila (Malgorzata
Pikus) uklízí nádražní toalety a sní o tom, že spolu se svými vrstevnicemi secvičí spartakiádní skladbu Poupata po
pětadvaceti letech a předvedou ji s pýchou celému městu. Režie: Zdeněk Jiráský. Dále hrají: Josef Láska, Kateřina
Jandáčková, Jiří Maryško, Aneta Krejčíková, Nguyen Thi Minh, Luboš Veselý, Dana Syslová.
Vstupné: 65 Kč      Přístupný od 12 let

4. 4. středa 19.30 hod. ČTYŘI SLUNCE
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví příběh o touze
proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Nový film
režiséra Bohdana Slámy si odbyl světovou premiéru v soutěžní sekci filmového festivalu Sundance ve Spojených
státech. Hrají: Jaroslav Plesl, Karel Roden, Aňa Geislerová, Igor Chmela, Jiří Mádl, Zuzana Kronerová a další.
Vstupné: 75 Kč Mládeži přístupný

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz



B ŽNÁ CENA: 14.990 K
M sí ní splátka: 625 K 1)

B ŽNÁ CENA: 19.490 K
M sí ní splátka: 775 K 1)

B ŽNÁ CENA: 27.890 K
M sí ní splátka: 1.125 K 1)

B ŽNÁ CENA: 12.390 K
M sí ní splátka: 525 K 1)

B ŽNÁ CENA: 18.190 K
M sí ní splátka: 725 K 1)

B ŽNÁ CENA: 21.190 K
M sí ní splátka: 850 K 1)

Husqvarna 455 e-series Rancher
Výkonná a všestranná farmá ská pila pro r zné druhy práce.

■ Antivibra ní systém Low Vib snižuje vibrace a šet í tak ruce 

a ramena obsluhy.

■ Funkce Smart Start usnad uje startování.

■ Vým na et zu bez použití ná adí.

■ Motor X-Torq s nižší spot ebou paliva a sníženými emisemi.

Výkon 2,6 kW* – hmotnost bez lišty a et zu 5,8 kg – doporu-

ená délka lišty 15"/38 cm

Husqvarna 346 XP®

Špi ková, snadno ovladatelná profesionální pila.

■ Rychlá akcelerace.

■ Funkce Smart Start usnad uje startování.

■ Velmi pevná kliková sk í  z magnézia.

Výkon 2,7 kW* – hmotnost bez lišty a et zu 5 kg – doporu e-

ná délka lišty 15"/38 cm

Husqvarna 576 XP®

Moderní pila pro náro né profesionální použití.

■ Vysoký kroutící moment v širokém rozp tí otá ek.

■ Antivibra ní systém Low Vib snižuje vibrace a šet í tak ruce 

a ramena obsluhy.

■ Motor X-Torq s nižší spot ebou paliva a sníženými emisemi.

Výkon 4,2 kW* – hmotnost bez lišty a et zu 6,6 kg – doporu-

ená délka lišty 18"/45 cm

Husqvarna 445 e-series
Výkonná farmá ská pila s profesionálními vlastnostmi.

■ Funkce Smart Start usnad uje startování.

■ Snadno odnímatelný vzduchový filtr.

■ Motor X-Torq s nižší spot ebou paliva a sníženými emisemi.

Výkon 2,1 kW* – hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg – doporu-

ená délka lišty 15"/38 cm

Husqvarna 353
Výkonná, lehká pila pro mnohostranné využití.

■ Antivibra ní systém Low Vib snižuje vibrace a šet í tak ruce 

a ramena obsluhy.

■ Funkce Smart Start usnad uje startování.

■ Velmi pevná kliková sk í  z magnézia.

Výkon 2,4 kW* – hmotnost bez lišty a et zu 5 kg – doporu e-

ná délka lišty 15"/38 cm

Husqvarna 357 XP®

Výkonná a spolehlivá profesionální pila st ední velikosti pro 

r zné práce v lese.

■ Vysoký výkon a rychlá akcelerace.

■ Antivibra ní systém Low Vib snižuje vibrace a šet í tak ruce 

a ramena obsluhy.

■ Nízká hmotnost a štíhlé t lo pily.

Výkon 3,2 kW* – hmotnost bez lišty a et zu 5,5 kg – doporu-

ená délka lišty 15"/38 cm

Ak ní cena:

12.490K

Ak ní cena:

15.490K

Ak ní cena:

22.490K

Ak ní cena:

14.490K

Ak ní cena:

16.990K

Ak ní cena:

10.490K

B ŽNÁ CENA: 9.590 K
M sí ní splátka: 400 K 1)

B žná cena: 5.490 K
M sí ní splátka: 235 K 1)

Husqvarna 435
Všestranná, snadno ovladatelná pila s nízkou hmotností.

■ Antivibra ní systém LowVib snižuje vibrace a šet í tak ruce 

a ramena obsluhy.

■ Palivová pumpi ka pro snadné startování.

■ Motor X-Torq s nižší spot ebou paliva a sníženými emisemi.

Výkon 1,6 kW* – hmotnost bez lišty a et zu 4,2 kg – doporu-

ená délka lišty 15"/38 cm

Husqvarna 236 e-series
Pila vhodná pro domácí práce, nap . pro p ípravu palivového 

d eva a pro ezávky na zahrad .

■ Air Injection™ snižuje intervaly pot ebné pro išt ní filtru.

■ Funkce Smart Start usnad uje startování.

■ Motor X-Torq s nižší spot ebou paliva a sníženými emisemi.

Výkon 1,4 kW* – hmotnost bez lišty a et zu 4,7 kg – doporu-

ená délka lišty 14"/35 cm

Ak ní cena:

7.990K

Ak ní cena:

4.690K

Motor X-Torq
Technologie X-Torq snižuje škodlivé výfukové 

emise až o 75 % a zvyšuje efektivitu využití 

paliva až o 20 %. Vaše práce bude efektivn jší

a úsporn jší.

Bučovická 325
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

www.rumpova.cz

I ryby potřebují „dýchat“
Tuhé mrazy, které nás trápily více než tři týdny, vytvořily ledové zrcadlo na

rybníku. Hladký a silný led ideálně vyhovuje bruslařům, ale již méně rybářům.
Tloušťka ledu rychle narůstá, a proto nastoupili rybáři, aby jako každoročně pro-
sekali v ledu provzdušňovací díry.

Prosekávání ledů (prohlubní) je čistě hospodářským zásahem, který se použ-
ívá v zimním období, když je již tloušťka ledu bezpečná pro pohyb na ledě. Pro-
hlubně se budují většinou ve směru vanoucího větru, aby docházelo k čeření
a prohlubeň pomaleji zamrzala. Dochází tím k provzdušnění vody, ať už mecha-
nicky, pomocí zařízení (aerátor), či prostě pomocí větru), k prosvětlení vody, což
působí příznivě na rozvoj fytoplanktonu, produkujícího kyslík. V neposlední řadě
také pomáhají otvory v ledu k odvádění rybám škodlivých plynů (amoniak aj.).
Rybníky s prohlubněmi vyžadují označení takovýchto prohlubní (kusy ledu, vě-
tvemi) a celého rybníka pomocí tabulí s výstražným nápisem. J. Blažek

Letošní stanování na Urbánku charakte-
rizoval silný mráz, severovýchodní stu-
dený vítr a absence sněhu. Ani tyto
extrémní podmínky neodradily členy Aus-
terlitz Adventure, aby porušili osmiletou
tradici. Základem pro přespání bez zdra-
votních následků bylo kvalitní oblečení
a izolace od studené země. Borci většinou
spali ve stanech, ale pár odvážlivců strá-
vilo noc pod širákem. Všichni si tento zá-
žitek pochvalovali.

Nocování
na Urbánku

Řezání otvoru v ledu Foto: J. Blažek

Nocování na Urbánku Foto: 3x L. Nechvátal



*Ceny platí v p ípad vyu ití nancování.

AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, Slavkov u Brna, 684 01

Tel.: +420 544 277 122-3

Aleš Klopar
tel.: +420 777 481 353
ales.klopar@autobayer.cz

www.chevrolet.cz

Vyberte si vůz, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám: elegantní Cruze, Spark

s výjimečným designem nebo praktické Aveo. Seznamte se s vozy se sníženou

cenou osobně u nejbližšího dealera Chevrolet!
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NAŠE CENY SE
ZIMOU SRAZILY
POŘIĎTE SI NOVÝ CHEVROLET SPARK,
AVEO NEBO CRUZE ZA SNÍŽENÉ CENY!

SPARK
od

159 900 Kč
CRUZE
od

282 900 Kč**

AVEO
od

214 900 Kč *

SPARK CRUZE

MIMOŘÁDNĚ
VÝHODNÁ
NABÍDKA


