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Vážení spoluobčané, velmi rychle
uběhlo několik zimních dnů a do
rukou se vám dostává další číslo SZ.
Díky vlhkému a deštivému počasí,
které provázelo přelom ledna
a únoru, mnohé z nás potrápilo
nachlazení či chřipka. Naštěstí se
posléze opět vrátily mrazy a jarní

prázdniny zasáhla sněhová nadílka, která umožnila
dětem naplno si užít zimních radovánek. A to tentokrát
nejen těm, které se svými rodiči trávily volné dny na
horách, ale i těm, které zůstaly doma. Ke svému konci
se blíží plesová sezona. Společenské sály však osiří
pouze na pár dnů a hned druhý březnový víkend opět
ožijí díky ochotnickým souborům, které zde, na
prknech, která znamenají svět, předvedou své umění
v rámci 2. ročníku Slavkovských divadelních dnů.

(Pokračování na str. 3)

Slovo starosty města

Sedmé vepřové
hody

V sobotu 2. února se na náměstí před radnicí konala ve
spolupráci s Rostěnicemi, a. s. již 7. městská zabijačka.

Návštěvníci vepřových hodů měli možnost do 11 hodin
zdarma ochutnat černou polévku, vařená játra, srdíčka, led -
vinky a jazyky a zakoupit si čerstvé maso, uzeniny a jiné
speciality u stánků ZD Rostěnice. Pro zahřání bylo připra-
veno svařené víno. Za úspěch této akce kromě již zmíněné
a. s. Rostěnice patří dík také pracovníkům TSMS a manže-
lům Durkovým za technické zajištění celé akce.



Vsobotu 26. ledna se konal již 20.
ples ZŠ Tyršova. Slavnostně ho
zahájili žáci 8. a 9. ročníku, kteří

zatančili tradiční polonézu. Poté se již
plesová zábava rozjela naplno. K tanci
i poslechu hrála zlínská skupina
QUATRO a taneční parket se brzy za-
plnil do posledního místečka. Návštěv-
níky plesu kromě dobré hudby potěšila
jistě i bohatá tombola, v níž kromě
mnoha drobnějších nechyběla ani řada
velmi hodnotných cen. Šťastní výherci
si tak mohli domů odnést např. televizi,
vysavač, multifunkční tiskárnu nebo
třeba sadu kvalitního vína. Avšak ani ti,
kteří tentokrát neměli šťastnou ruku
a nic nevyhráli, jistě nelitovali, že na
ples přišli. K dobré náladě jistě přispěla
i dvě krásná vystoupení tanečního
oboru ZUŠ pod vedením paní učitelky
Krahulové. Těsně před půlnocí před-
vedlo své umění mladé rokové sesku-
pení pod vedením pana učitele Vodičky. 
Doufáme, že se na „tyršováckém“
plese všichni dobře bavili, a příští rok
se budeme těšit na shledanou.
Poděkování patří všem sponzorům
a dárcům, kteří přispěli do tomboly, ro-

V sobotu 2. února se konal již 8. společenský ples ZŠ Komenského, který
byl slavnostně zahájen polonézou žáků 9. ročníku. Po velmi pěkném
a zdařilém vystoupení si plesovou zábavu vzala pod taktovku vyškovská
skupina Panorama, s níž návštěvníci plesu vydrželi až do ranních hodin.
Zpestřením byly ukázky společenských tanců, které předvedli tanečníci
z DSP Komety Vyškov. 
Na plese nechyběla ani bohatá tombola, jejíž slosování proběhlo o půl-
noci. Šťastní výherci si pak odnášeli nejen velké výhry jako např. televizi,
dálniční známku, odpadkový koš na dálkové ovládání apod., ale i drobné
dary, které je zajisté potěšily. Do tomboly přispěli rodiče, Klub přátel školy,
místní i mimoslavkovské firmy a řada dalších drobných dárců. 
Závěrem chci poděkovat paní učitelce Lence Krahulové ze ZUŠ Františka
France za nácvik polonézy, učitelům a rodičům za pomoc při přípravě
plesu, všem dárcům za příspěvky do tomboly a účastníkům plesu za pří-
jemnou atmosféru. Vladimír Soukop

Ples ZŠ Komenského

20. ples
ZŠ Tyršova

paní učitelce Krahulové, která i letos
s našimi žáky nacvičila polonézu.

zšt

Dětský karneval

Farní ples

dičům a členům KPŠ, kteří pomáhali
ples připravovat, panu Tesákovi za
krásnou květinovou výzdobu a hlavně

K článku na straně 9

K článku na straně 22
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Dovolte mi i dnes vás alespoň stručně infor-
movat o dění v našem městě, o plánech, zámě-
rech i problémech, kterými se zabýváme a ře-
šíme. Je jich celá řada, zde je alespoň jejich
krátký výběr. 

Zastupitelstvo města na svém mimořádném
zasedání v pondělí 18. února 2013 opětovně
jednalo o budoucím osudu Společenského cen-
tra Bonaparte a současně i o aktuálním stavu
prací na Napoleonské expozici. Rozhodování to
nejsou jednoduchá, a to především v případě SC
Bonaparte, kdy musíme posuzovat nejen počá-
teční investici, ale i budoucí potřeby na rekon-
strukci střechy, obnovu fasád i úpravu a vyba-
vení interiérů, provozní náklady, využití objektu
v rámci struktury města, atd. I vzhledem
k těmto skutečnostem jsem pozval členy zastu-
pitelstva města týden před výše uvedeným
datem na pracovní setkání, při němž si mohli
prohlédnout nejen nově opravené prostory před-
zámčí, v nichž právě probíhá instalace nové ex-
pozice, ale i celý komplex Společenského
domu. Konečný výsledek tohoto složitého
a zodpovědného rozhodnutí však v době psaní
tohoto článku není ještě znám (je však uveden
v poznámce pod tímto „slovem“). Já osobně
jsem přesvědčen, že oba záměry jsou pro naše
město zásadní z hlediska budoucího rozvoje ak-
tivit v oblasti kultury a turistického ruchu a po-
daří se je zdárně zrealizovat.

Zabýváme se též mnohými podněty a připo-
mínkami ze strany občanů, které ne vždy je
možné vyřešit ke spokojenosti všech. V oblasti
dopravy bylo za účelem její regulace a zklid-
nění instalováno několik dopravních značek,
které omezily vjezd nákladních vozidel do ulice
Nerudova či upravily režim v ulici Polní (jed-
nosměrný provoz). 

V rámci těchto úprav byly u parkoviště před
ZŠ Komenského a u parkovacích ploch na Ma-
linovského náměstí osazeny nové dopravní
značky k omezení doby stání vozidel na max.
2 hodiny. Zde bylo upřednostněno časově ome-
zené stání před stáním zpoplatněným. Změnu
tohoto režimu prostřednictvím příslušníků
městské policie nyní pozorně sledujeme, aby-
chom vhodnost tohoto kroku mohli po krátké
době analyzovat a vyhodnotit.

Zabýváme se též podněty na dodržování ve-
řejného pořádku, především v nočních hodi-
nách, kterých v poslední době přibývá. Toto
souvisí především s pořádáním hudebních pro-
dukcí do pozdních nočních hodin a problemati-
kou non - stop provozů v některých restaurač-
ních zařízeních. Množí se též připomínky na
pouliční a podomní prodej s nabídkami zboží či
služeb od nejrůznějších společností a firem.
V této věci se na nás před nedávnem obrátilo
i Krajské ředitelství Policie Jihomoravského
kraje s žádostí o spolupráci. Všechny tyto zále-

žitosti budeme ve spolupráci s právníkem města
řešit a připravíme v brzké době podklady k pro-
jednání či rozhodnutí v RM či ZM.

Mnohé z podnětů se týkají údržby veřejné ze-
leně ve městě, ať už se jedná o stromy či keře
(v době vegetačního klidu) nebo sečení trávy.
Tyto jsou vesměs, s doporučením řešit je, před-
ávány na Technické služby města Slavkova
u Brna, které jsou správou veřejných ploch, pro-
stranství a zeleně pověřeny zřizovací listinou
a které mají tyto záležitosti plně ve své kompe-
tenci. Setkáváme se i se stížnostmi nájemníků
v obecních bytech na své sousedy. Takto naru-
šené mezilidské vztahy se velmi těžce řeší,
často dochází k osobnímu osočování, napadání
a protichůdným tvrzením, které zvláště vy-
vrcholí při vzájemné osobní konfrontaci. Ta-
kové vztahy potom ovlivňují poklidný život
v celém bytovém domě.

V nedávných dnech jsme též obdrželi sdělení
od obchodní společnosti Telefónica Czech Re-
public, která z důvodu výrazného poklesu
zájmu obyvatel o využívání Veřejných telefon-
ních automatů (VTA) rozhodla stávající síť při-
způsobit současným potřebám, což se ve dvou
případech může dotknout i našeho města, kde
se plánuje zrušení VTA na sídlištích Zlatá Hora
a Nádražní. Dále by zůstal v provozu pouze
VTA na Palackého náměstí, což zabezpečuje
zákon (jedna stanice v obci či městě). Přestože
většina obyvatel vlastní mobilní telefony (děti
i senioři), zvažujeme možnost spolufinancování
provozu těchto veřejných zařízení, jelikož tato
mohou být v případě akutní potřeby, nouze či
záchrany jedinou možností, jak se dovolat po-
moci. Částka by činila 500 Kč/měsíčně za jeden
VTA.      

Dovolte mi též krátce se věnovat i problema-
tice, která je často předmětem veřejné diskuse
(často kritiky) a nás mnohdy velmi trápí, avšak
ne vždy jsme schopni ji ovlivnit plně či alespoň
zčásti k naší spokojenosti. Ale není to ani
možné. Tyká se to rozhodování státní správy,
které z pozice samosprávy nemůžeme ani ne-
smíme nijak ovlivňovat. Můžeme chtít či přát si,
odborně argumentovat či přesvědčovat, avšak
konečné rozhodnutí musíme akceptovat, ať už se
nám libí či nikoliv. Samozřejmě se můžeme od-
volávat nebo jinak právně bránit, ale věřte mi,
že je to v konkrétních případech velmi složité.
Uvedu dva příklady z poslední doby, o nichž se
mezi veřejností vedou živé diskuse. 

V prvním případě se jedná o obnovu zámec-
kého vodního příkopu. O detailech jejího prů-
běhu opakovaně píše Ing. Petr Lokaj, vedoucí
odboru IR, v samostatném článku na straně 8 to-
hoto čísla SZ. Tato část zámeckého areálu ne-
odolala v červnu roku 2010 následkům opakují-
cích se přívalových dešťů. Po velkém úsilí se
nám podařilo získat na obnovu vodního příkopu
významnou dotaci (ve výši 90 % celkových ná-
kladů) z programu Ministerstva místního roz-
voje ČR. Projekt i vlastní realizace prací byly
podrobně sledovány orgány památkové péče,
jehož zástupkyně se závazně vyjádřily i ke tvaru
příkopu (zakřivení stěn) a materiálové skladbě
(cihly a malta), tedy faktorům, které jsou krátce
po komplexním dokončení díla předmětem ve-
řejných polemik. Stanovisko památkářů je pro
nás přitom závazné a dodržení jejich podmínek
je nutné ke kolaudaci díla, což je jeden z před-
pokladů zdárného zúčtování dotace. Již samotné
dotační podmínky jsou velice přísné a dodržet

je pro nás vždy zásadní prioritou. V opačném
případě čeká příjemce dotace (město) korekce
výše dotace či požadavek na její plné vrácení
poskytovateli včetně penále. S požadovaným
tvarem a zakřivením stěn bohužel nic nezmů-
žeme, není však dáno neuměním dodavatele vy-
stavět rovnou zeď či neschopností investora
(města) pohlídat si kvalitu prací a jejich soulad
s projektem. Avšak s nevhodně či nekvalitně po-
užitým materiálem na horní části příkopu se ne-
spokojíme a budeme trvat na odstranění těchto
vad, které jsme již písemně reklamovali. Doda-
vatel náš požadavek uznal a je připraven po
skončení zimního období vše uvést do bezvad-
ného stavu. 

Druhým příkladem je nedávno dokončená re-
konstrukce a rozšíření chodníků na Malinov-
ského náměstí podél komplexu školských
budov, na něž se nám podařilo získat finanční
prostředky od firmy Admiral Global Betting Ko-
mořany (známé spíše pod názvem EDP Komo-
řany). Přestože původní projekt počítal pouze
s úpravou chodníků, souhlas zástupce Doprav-
ního inspektorátu Policie ČR byl podmíněn i re-
konstrukcí přilehlé autobusové zastávky. Bez
splnění této podmínky bychom nezískali kladné
stanovisko tohoto orgánu státní správy ke sta-
vebnímu povolení. Důvodem byl fakt, že za-
stávka nesplňuje nové platné normy a musí se
cca o 1,5 cm navýšit. Náš argument, že byla
v nedávné minulosti po výstavbě řádně zkolau-
dována a plně odpovídala platným předpisům
a v tomto případě přímo nesouvisí se zamýšle-
nou obnovou chodníků, nebyl ze strany doprav-
ního inženýra akceptován. V důsledku toho po-
žadavku jsme museli vynaložit cca 330 000 Kč
na navýšení úrovně a předláždění autobusové
zastávky. Cestující tuto změnu zcela jistě nijak
nepoznají, avšak normy se naplní. V průběhu
stavebních úprav jsme přitom byli několikrát do-
tazováni, proč opravujeme prostor, který je po-
měrně nový a v dobrém technickém stavu, proč
finanční prostředky nevyužijeme vhodněji? Je
pravdou, že uvedenou částku jsme mohli využít
k potřebnější a naléhavější obnově chodníků
v jiné části města či k opravě výtluků a výmolů
na místních komunikacích (silnicích) po zimním
období. Souhlasím, že zákony, předpisy a normy
se musí dodržovat a ctít, někdy by však bylo na
místě od zástupců státní správy trocha více po-
chopení.

Závěrem bych se chtěl ještě vrátit k jedné
velmi příjemné akci. V závěru ledna jsem měl
možnost zúčastnit se setkání s členkami Sboru
pro občanské záležitosti, kterým jsem mohl
opět po roce osobně poděkovat za jejich oběta-
vou a příkladnou činnost při vítání občánků,
blahopřání jubilantům či návštěvách našich spo-
luobčanů v domovech důchodců. Za to těmto
ženám patří velký dík a uznání. Nejen od nás,
ale především od těch, které v průběhu roku
navštíví, předají jim alespoň malý dárek, popo-
vídají si s nimi a dají jim najevo, že na ně jejich
spoluobčané nezapomínají a pamatují. Zcela
jistě potěší nejen je samotné, ale i jejich blízké. 

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Pozn.: Zastupitelstvo města ukládá radě
města dojednat podmínky kupní smlouvy
na koupi id. 1/2 budovy č.p. 126 na poz.
p. č. 966 a id 1/2 poz. p.č. 966 vše v k.ú.
Slavkov u Brna od firmy PRELAX spol.
s r.o. se sídlem Za mlýnem 2/602, Přerov,Změna dopravního značení Foto: archiv
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

50. řádná schůze RM – 23. 1. 2013

51. řádná schůze RM – 6. 2. 2013

Usnesení z rady a zastupitelstva
města zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM ukládá funkcionářům města a odboru KT zpra-
covat návrh kupní smlouvy ve věci pořízení id. 1/2 bu-
dovy č.p. 126 včetně vnitřního vybavení a úhrady ne-
splacených závazků města vůči PRELAX, spol. s r.o., ve
výši 12.500.000, - Kč. RM současně ukládá FO zaslat
České spořitelně, a.s., žádost o prodloužení lhůty plat-
nosti nabídky na poskytnutí úvěru. RM dále ukládá KT
předložit RM návrh provozního zajištění SC Bonaparte
v rámci struktury MěÚ nebo nové organizační složky a ZS-
A předložit RM návrh provozního zajištění SC Bonaparte
v rámci struktury ZS-A.

2. RM ukládá IR dopracovat a upřesnit rozsah případných
dodávek prací a služeb včetně přehodnocení výše nákladů
a to včetně návrhu na financování napoleonské expozice.

3. RM ukládá TSMS předané stavby protipovodňové
ochrany II (PPO II) provozovat a udržovat v souladu s čl
III. odst. 3. smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu
a údržbě stavby protipovodňových opatření.

4. RM souhlasí s umístěním informační tabule u mo-
křadů v trati U Prostředníčku u díla PPO II, na které bude
mimo popisu lokality i vzpomínka na pana E. Pohleho,
člověka, ekologa se zásluhami o zachování přírody a kra-
jiny okolí Slavkova. RM současně ukládá ŽP sledovat
a řídit přípravu akce, prověřit možnosti financování a in-
formovat RM o postupu realizace.

5. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu
č. 2, Zlatá Hora 1358, Slavkov u Brna, a to na dobu urči-
tou 1 rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je
úhrada pohledávky do 31.1.2013. 

6. RM souhlasí uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2,
Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, a to na dobu určitou 1
rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada po-
hledávky za dlužným nájemným do 31.1.2013. Pokud ne-
dojde k uhrazení pohledávky do uvedeného data, dává
RM nájemkyni výpověď z nájmu bytu.

1. RM bere informaci o harmonogram procesu schvalování
ÚP na vědomí a ukládá OSÚPÚ předložit aktualizovanou před-
loženou zprávu na nejbližší řádné zasedání ZM.

2. RM doporučuje ZM schválit návrh programu rozvoje města
na rok 2013.

3. RM schvaluje uzavření předložené dohody o narovnání
vztahů v území se společností Mirror Development s.r.o.

4. RM odkládá zprávu „Vyjádření ke stavbám - internetová
aplikace“.

5. RM uděluje nájemci panu Josefu Sedláčkovi souhlas s pod-
nájmem pozemků p. č. 4393; 4398 a 4401 v k. ú. Slavkov u Brna,
podnájemci Agria, a.s.

6. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku
parc.č.680/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 1 m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana Miroslava
Slováčka. Kupní cenu ve výši 1.000,-Kč a náklady spojené s pro-
dejem uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

7. RM ruší svoje usnesení č.13/49/RM/2013 ze dne
09.01.2013 (prodej pozemků GIA za kupní cenu ve výši 77.400.-
Kč) a doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 3122/26 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 258
m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti GOLF INVEST
AUSTERLITZ, a.s., Kupní cenu ve výši 12.900.-Kč a náklady spo-
jené s převodem uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
(Výše ceny je stanovena s ohledem na problém vzniklý realizací
komplexních pozemkových úprav a následné digitalizace ka-
tastru nemovitostí).

8. RM ukládá IR vyjednat se společností ATAG Private & Cor-
porate Services Ltd. smluvní podmínky na zajištění financování
projektu na opravu chodníku kolem farního kostela a na dokon-
čení dětského hřiště MŠ Zvídálek dle požadavků jejich klienta.

9. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 2
- Dotace - Volba prezidenta ČR a č. 3 - Opravy bytů Úzká a Bu-
čovická.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o běžném účtu s Českou
národní bankou.

7. RM neschvaluje přednostní umístění pana Z.S.
v Domě s pečovatelskou službou.

8. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových
prostor - poliklinika 36/324, která byla uzavřena s paní
Helenou Rolkovou a paní Monikou Ošmerovou dohodou
k datu 31.3.2013.

9. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových
prostor - poliklinika č.01A/288 s firmou Eli Optik s.r.o.,
dohodou k datu 28.2.2013.

10. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvolně-
ného bytu č.8, Zlatá Hora 1229. Nájemné je stanoveno
ve výši 60,- Kč/m2 a nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou na 1 rok.

11. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 3188/2,
která zakládá právo stavebníka Barbary Stackeové
k umístění kanalizační přípojky k parc.č 1483/5 v po-
zemku města parc.č. 3188/2.

12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 1554/1,
která zakládá právo stavebníku Františkovi Rudolfovi
k umístění prodloužení vodovodu na ul. Tyršova.

13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna na p č. 164/1,
která zakládá právo stavebníka Nářadí Slavkov, s.r.o.,
k umístění kanalizační, vodovodní, plynovodní, NN pří-
pojky, sjezd na komunikaci a parkovací stání k „Novo -
stavbě víceúčelového objektu“ na ul. Lidická parc.
č. 110/1, 110/2, 111/2, 112/3.

14. RM ukládá IR projednat žádost společnosti SUDOP
BRNO, spol. s r.o. o vyjádření k projektu: "III/0501 SLAV-
KOV-PRŮTAH" v komisi pro rozvoj města.

15. RM ukládá funkcionářům města a odboru IR jednat
se společností SEPES MEDIA ve věci nájemního vztahu
na užívání sloupů veřejného osvětlení.

16. RM bere předloženou informaci na vědomí a na-
dále trvá na uzavření nájemní smlouvy s Ing. Maradou
v souladu s usnesením k b. 4.13.2. z 12. schůze RM ko-
nané dne 16.5.2011 (s ročním nájemným ve výši 10,-
Kč/m2, zřízení předkupního práva).

17. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 9
k nájemní smlouvě na pronájem restaurace na stadioně
ze dne 23.8.2007 s Ladislavem Michálkem, Vladislavem
Eremiášem a Radkou Outratovou.

18. RM bere na vědomí informace o možných dů-
sledcích zrušených ZÚR JMK na ÚP Slavkov u Brna
a ukládá SÚPÚ předložit RM aktualizovaný harmono-
gram procesu schvalování územního plánu Slavkova
u Brna.

19. RM bere na vědomí informaci ze zasedání komise
pro zahraniční vztahy 2013/1.

20. RM bere na vědomí zprávu z jednání komise pro
sport a volný čas a vyslovuje poděkování členům komise
za uspořádání ankety o nejlepšího sportovce roku.

21. RM schvaluje vyúčtování městského plesu 2013.
22. RM souhlasí se zařazením plesu ZŠ Tyršova mezi

akce se zvýhodněným nájmem.
23. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů

SC Bonaparte pro konání plesu Římskokatolické farnosti
Slavkov u Brna dne 9. 2. 2013.

24. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů
SC Bonaparte pro konání plesu SK Slavkov u Brna dne
2.3.2013.

25. RM bere na vědomí připomínky ke vzoru (návrhu)
Smlouvy o výpůjčce exponátů pro expozici "Napoleon-
Austerlitz" a ukládá ZS-A zaslat předložený vzor
smlouvy o výpůjčce jako podklad pro jednání s půjčiteli.

26. RM bere na vědomí dopis SKR stav, s.r.o., ve věci
informací popisujících standardy zápůjček sbírkových
předmětů na území ČR.

11. RM schvaluje rozpočet Sboru dobrovolných hasičů
v předloženém znění. RM současně ukládá veliteli Městské po-
licie zdůvodnit výši vybraných položek rozpočtu (materiál, elek-
trická energie).

12. RM schvaluje rozpočet městského úřadu na rok 2013
v předloženém znění za podmínky přijetí dotací na výkon státní
správy pro MěÚ za činnosti zajišťované odborem SV.

13. RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2013
a výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé po-
ložky pro MěÚ a pro Městskou policii

14. RM odkládá zprávu ve věci zvýšení nájemného a majet-
kového vypořádání nemovitosti Fügnerova 110 a ukládá BTH
předložit RM výši nájemného žadatelů před úpravami a po
úpravách.

15. RM souhlasí s umístěním s obchodní firmy MUDr. Irena
Kleinová, oční ordinace s.r.o., na adrese Slavkov u Brna, Mali-
novského 551, PSČ 684 01. RM dále schvaluje uzavření do-
datku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 16/551 ze
dne 5.11.2010, kterým do práv a povinností původního ná-
jemce MUDr. Ireny Kleinové vstoupí její nástupce firma
MUDr. Irena Kleinová, oční ordinace, s.r.o.

16. RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy č. 52/551, která
byla uzavřena s firmou SANITA Vyškov s.r.o. Jedná se o ukon-
čení pronájmu garáže č. 3 dohodou k datu 31.1.2013. Úprava
bude provedena za podmínky uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 52/551.

17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke ,,Smlouvě
o nájmu nebytových prostor a dohody o způsobu vypořádání fi-
nančních závazků, vyplývajících ze smlouvy o sdružení " ze dne
5.1.1994, s Českou republikou - Generálním finančním ředitel-
stvím.

18. RM ukládá TSMS předložit návrh jiného řešení zajištění
veřejných záchodků v objektu městského kina (občasný do-
hled, placený automatizovaný vstup apod.).

19. RM bere na vědomí zápis z jednání komise rady města
pro životní prostředí č. 1/2013 ze dne 16.1.2013 a ukládá

odboru ŽP realizovat závěry komise pro životní prostředí.
20. RM schvaluje přijetí dotace ve výši 413.400,-Kč z roz-

počtu FMP na projekt "Austerlitz - Rosenburg 2013" pro pří-
spěvkovou organizaci ZS-A.

21. RM bere na vědomí informaci o práci s veřejností na
MěÚ ve Slavkově u Brna.

22. RM bere na vědomí informaci o možnosti vytvoření ga-
lerie starostů města.

23. RM schvaluje pořádání 10. městského plesu dne 11. 1.
2014, uzavření smlouvy s hudební kapelou PANORAMA a oslo-
vení pana Josefa Boudy jako moderátora pro 10. městský ples.

24. RM bere na vědomí zprávu z jednání Komise pro sport
a volný čas č. 2013/1.

25. RM schvaluje připojení města Slavkova u Brna k mezi-
národní kampani "Vlajka pro Tibet".

26. RM bere na vědomí informace od vydavatelství PRO-
XIMA Bohemia, spol. s.r.o. a neakceptuje jejich nabídku (ency-
klopedie českých měst).

27. RM předkládá ZM k projednání dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo ve dvou návrzích, a to dodatek navrhovaný městem a do-
datek navrhovaný firmou SKR stav, s.r.o., a doporučuje ZM
schválit uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne
17.7.2012 dle návrhu předloženého městem Slavkov u Brna za
podmínky úpravy bankovní záruky dle smluvních podmínek.

28. RM schvaluje program 9. mimořádného zasedání zastu-
pitelstva města v upraveném znění.

29. RM vyslovuje poděkování společnosti Rostěnice, a.s. za
spolupráci při organizaci 7. městské zabíjačky.

30. RM ukládá funkcionářům města a řediteli TSMS projed-
nat s manželi Durkovými termíny diskoték na koupališti v roce
2013, a to zejména v souvislosti s konáním Dnů Slavkova.
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29. mimoř. schůze RM – 21. 1. 2013
1. RM souhlasí s navrženým způsobem zajišťování vý-

půjček exponátů prostřednictvím objednatele a ukládá
řediteli ZS-A předkládat RM ke schválení návrhy smluv
o výpůjčce na konkrétní exponáty na základě již uzavře-
ných vazeb mezi zhotovitelem díla a vlastníky exponátů.

2. RM ukládá IR předložit návrh předloženého dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o., na za-
kázku Napoleonská expozice k odsouhlasení na ÚRR JV.

1. RM ukládá MěÚ a ZS-A doplnit předloženou zprávu
k jednání v ZM o náklady na personální a provozní zajiš-
tění Společenského centra Bonaparte v rámci struktury
ZS-A. RM dále doporučuje ZM schválit začlenění SC Bo-
naparte do příspěvkové organizace ZS-A a doporučuje
uložit RM připravit návrh rozpočtového opatření na pro-
vozní zajištění SC Bonaparte v rámci ZS-A a připravit
návrh na doplnění zřizovací listiny ZS-A.

2. RM bere na vědomí informaci o možných variantách
organizačního zajištění provozu SC Bonaparte a doporu-
čuje ZM koupit id. 1/2 budovy č.p. 126 za kupní cenu ve
výši 12 500 000 Kč. RM současně ukládá starostovi
města projednat předložený návrh kupní smlouvy se spo-
lečností PRELAX spol. s r. o.

3. RM schvaluje upravenou zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce na stavební práce na akci: „Přestupní

31. mimoř. schůze RM – 4. 2. 2013
1. RM ukládá IR předložit RM informace o aktuálním

stavu realizace Napoleonské expozice včetně vyjádření
dodavatelské firmy SKR stav, s.r.o., k plnění termínů
smlouvy o dílo.

uzel IDS Nádražní - Slavkov u Brna“ v předloženém znění.
4. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření

č. 1 – Vícenáklady Napoleonská expozice.
5. RM bere na vědomí vyjádření ÚRR JV k návrhu do-

datku č.2. ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o.,
a ukládá IR svolat na pondělí 4. 2. 2013 mimořádný kon-
trolní den v rámci mimořádné schůze RM na akci: „Na-
poleonská expozice“ za účasti jejího dodavatele.

6. RM bere na vědomí informaci starosty o uzavření
dohody o mimořádné splátce kupní ceny mezi městem
a SK Slavkov u Brna.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě
č. 22/Sep-papír mezi městem a společností RESPONO, a.s.
v předloženém znění.

8. RM odkládá program mimořádného zasedání ZM na
mimořádnou schůzi RM dne 4. 2. 2013.

30. mimořádná schůze RM – 30. 1. 2013

Dnem 19. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zá-
kona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozděj-
ších předpisů, zákonem č. 297/2011 Sb., kterým
byla do českého právního řádu transportována
směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2006/126/ES, o řidičských průkazech, kterou
je Česká republika vázána.

Tato novelizace přináší značné změny. Jedná
se zejména o nový vzor řidičského průkazu,
nové skupiny řidičského oprávnění, změny vě-
kové hranice pro získání řidičského oprávnění.
K dalším změnám dochází v provádění zápisu
skupin řidičského oprávnění do řidičského prů-
kazu a ke změně názvosloví, kdy se již nepo-
užívají skupiny a podskupiny řidičského opráv-
nění, ale skupiny vozidel. 

V souvislosti s účinností předmětné novelizace
se mění platnost řidičského průkazu u držitelů ři-
dičských oprávnění skupin vozidel C1, C1+E, C,

C+E, D1, D1+E, D, D+E, která je stanovena na
dobu 5 let. Pokud je řidič profesně způsobilý, vy-
dává se nový řidičský průkaz se záznamem pro-
fesní způsobilosti řidiče, který bude u řidičského
oprávnění příslušných skupin vozidel, pro které
je řidič profesně způsobilý proveden v položce
12 harmonizovaným kódem 95. U ostatních sku-
pin, tj. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E a T je platnost
řidičského průkazu stanovena na 10 let. 

Vzhledem k těmto rozsáhlým změnám v ob-
lasti řidičských průkazů a řidičských oprávnění
případné podrobnější informace získáte na
Městském úřadě ve Slavkově u Brna, odbor do-
pravy a silničního hospodářství, registr řidičů:
Jaroslava Kučerová, tel. 544 121 133, e-mail: ja-
roslava.kucerova@meuslavkov.cz.

Upozorňujeme, že 31. 12. 2013 končí plat-
nost řidičských průkazů vydaných od 1. ledna
2001 do 30. dubna 2004.

Jaroslava Kučerová,
referent odboru dopravy a silničního hospodářství

Řidiči, pozor na změny

V roce 2012 proběhlo ve Slavkově u Brna
několik změn v dopravním značení.  První část
ul. Brněnské od Palackého náměstí se změnila
v pěší zónu označená dopravní značkou „Pěší
zóna“ IP 27a a ukončena dopravní značkou
„Konec pěší zóny“ IP 27b. To znamená, že zde
je povelen vjezd pouze vozidlům označeným
v dodatkové tabulce pod dopravní značkou IP
27a. Parkovat se v pěší zóně smí pouze na mís-
tech tomu určených. Z tohoto důvodu jsou na
levé straně ulice vyznačena parkovací místa.
Vozidla v pěší zóně mohou jet rychlostí nej-
výše 20 km/h a řidiči motorových vozidel jsou
povinni dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chod-
cům a v případě potřeby jsou řidiči povinni za-
stavit vozidlo. Chodci mohou užívat celou šíři
vozovky, ovšem musí umožnit vozidlům prů-
jezd. Pokud řidič vjede do pěší zóny a nemá
k tomu povolení, dopouští se přestupku, za
který lze uložit blokovou pokutu do výše
2000 Kč.

Další změna v dopravním značení se týká
ulice Úzká a Brněnská. Do těchto ulic je sice
zákaz vjezdu všech motorových vozidel ozna-
čený dopravní značkou B11, ale nově je zde
povolen vjezd, a to po–pá 8–17 hod, so 8–12
hod. Tato doba je vyznačena na dodatkové ta-
bulce umístěné pod značkou B11. Připomí-
nám, že vjezd je povolen jen z ulice Fügne-
rouva. Pokud řidič motorového vozidla vjede

do ul. Úzká– Brněnská mimo povolenou dobu,
dopouští se přestupku, za který lze uložit blo-
kovou pokutu do výše 2000 Kč.

Ulice Nádražní byla zjednosměrněna, a to
tak, že z ul. ČSA nelze na ul. Nádražní odbo-
čit. Pokud se tak stane, jede řidič v protisměru
a je zde velké riziko dopravní nehody. Pouze
v okolí bytových domů je povolen obousměrný
provoz. Za tento přestupek lze uložit blokovou
pokutu do výše 2000 Kč.

Zjednosměrněna je i ul. Sušilova, a to tím
způsobem, že vozidla mohou na tuto ulici od-
bočit pouze z ulice Tyršovy. 

Ulice Polní je také zjednosměrněna, a to tak,
že z ul. ČSA je na Polní „Zákaz vjezdu všech
vozidel“ B2. K bytovým domům na ul. Polní
se bude najíždět pouze od ul. Litavská.  

Dopravní značka B2 platí i pro cyklisty, tzn.,
že ani cyklisté nemohou jezdit v jednosměrné
ulici v protisměru.

Parkování na ul. Malinovského a ul. Ko-
menského je omezeno na dvě hodiny. Na
těchto ulicích jsou parkoviště označena do-
pravní značkou „Parkoviště s parkovacím ko-
toučem“ IP 13b, doplněna dodatkovou tabul-
kou, na které jsou uvedeny dny a čas, kdy
značka platí. V praxi to bude znamenat, že ři-
diči zde parkujících vozidel si musí pořídit ko-
touček (papírové hodiny). Při zaparkování vo-
zidla se nastaví na těchto hodinách čas –

Změny v dopravním značení
začátek parkování a dají se viditelně za čelní
sklo. Pokud při kontrole parkování bude doba
dvou hodin překročena, dopouští se řidič pře-
stupku. Strážník přestupek zadokumentuje
a předvolá si nepřítomného řidiče k vyřešení
přestupku. Zde je možno uložit blokovou po-
kutu také do 2000 Kč. 

Od 19. ledna 2013 platí novela zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích, která zavádí nový institut, tzv.
obecnou odpovědnost provozovatele vozidla.
Zjednodušeně to znamená, že provozovatel vo-
zidla odpovídá za jednání nejen své, ale za jed-
nání jiné osoby včetně osoby blízké, která pro-
střednictvím vozidla provozovatele spáchala
dopravní přestupek. V praxi to znamená, že
pokud se nezjistí řidič, který se přestupku do-
pustil, je za vozidlo odpovědný provozovatel.
Pokud provozovatel vozidla uvede nedosta-
tečné údaje, na základě kterých nelze osobu ři-
diče ztotožnit, přestupek se odloží, ale začne
přestupkové řízení s provozovatelem vozidla,
neboť porušil povinnosti uvedené v § 10 cito-
vaného zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že
provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svě-
řit řízení vozidla osobě, o které nezná údaje po-
třebné k určení její totožnosti. V takovém pří-
padě lze uložit provozovateli pokutu od
5000 Kč do 10 000 Kč.  

Petr Smejsík, velitel MP

Usnesení 9. mimořádného
zasedání ZM dne 18. 2. 2013

1. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2012 se společností SKR
stav, s.r.o., se sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269
61 474, dle návrhu předloženého městem Slavkov u Brna
v upraveném znění (v čl. I, odůvodnění - vypouští se v textu
slovo „originálních“, a změny termínů 30. 4. 2013 na 10.
5. 2013, včetně změny termínu konečné faktury v čl. II) za
podmínky úpravy bankovní záruky dle smluvních podmí-
nek.

2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1 RO č. 1 – Vícenáklady Napoleonská expozice: Výdaje:-
snížení položky č. 61 – Plánovací smlouva – Kaláb
600 000 Kč; – snížení položky č. 64 – Spoluúčast k dotaci
Ždánický les a Politaví – protipovodňový varovný systém
300 000 Kč; – navýšení položky č. 58 – Stavební úpravy
předzámčí zámku – Napoleonská expozice 650 000 Kč; –
navýšení položky č. 20 – Účelový neinvestiční příspěvek
ZS-A – předzámčí zámku 250 000 Kč

3. Zastupitelstvo města ukládá radě města dojednat
podmínky kupní smlouvy na koupi id. 1/2 budovy č.p. 126
na poz. p.č. 966 a id 1/2 poz. p.č. 966 vše v k.ú. Slavkov
u Brna od firmy PRELAX spol. s r.o. se sídlem Za mlýnem
2/602, Přerov, IČ: 253 759 97.

4. Zastupitelstvo města odkládá zprávu Začlenění Spo-
lečenského centra Bonaparte v rámci struktury ZS-A.
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Do měsíce března roku 2012 sloužili pouze
dva strážníci. Od dubna nastoupil nový velitel.
Změnila se pracovní doba, kdy strážníci slouží
v pracovní dny od 7 do 19 hod. Noční a víken-
dové služby se plánují dle potřeby, zejména
v případě, je-li třeba zajistit bezpečnost a ve-
řejný pořádek při konání společenských akcí. 

Během roku 2012 strážníci zadrželi tři osoby
vedené v evidenci PATROS (pátrání po oso-
bách), v jednom případě byla odhalena osoba,
na kterou byl vydán příkaz k zatčení. V sedmi
případech MP zadržela pachatele trestných činů
– 2x maření výkonu úředního rozhodnutí a vy-
kázání (porušování zákazu řízení motorových
vozidel), 2x alkohol u řidičů (nad 1 ‰ alkoholu
v krvi), 2x výtržnictví, 1x poškozování obecně
prospěšného zařízení (dopravní značka).

Ze strany MP muselo být ve třech případech
použito donucovacích prostředků. Díky profesi-
onálnímu přístupu strážníků ani v jednom pří-
padě nedošlo ke zranění osob nebo škodě na ma-
jetku. Jednalo se o hmaty, chvaty, pouta.
V jednom případě byl proveden odvoz podna-

pilé agresivní osoby na PZS Černovice (protial-
koholní záchytná stanice). 

Městská policie řešila během loňského roku
730 přestupků. Udělilo se 620 blokových pokut
v celkové výši 248 200 Kč. V pěti případech se
jednalo o přestupek proti majetku (krádež
zboží), 1x újezd od BČS bez zaplacení, 1x krá-
dež hodinek. V jednom případě se podařilo zjis-
tit pachatele černé skládky. Zbylé přestupky
byly na úseku dopravy. Na správní orgán
v(odbor dopravy) bylo oznámeno 105 pře-
stupků. Celková výše pokut udělená správním
orgánem na podnět MP činila 110 000 Kč.  

Během roku 2012 městská policie 3x na
území města měřila rychlost motorových vozi-
del. Bylo odchyceno 25 zvířat (21x pes, 2x
labuť, 1x kočka, 1x užovka). Veřejnoprávní
smlouvy se rozšířili o obce Kobeřice u Brna,
Hrušky, Křenovice, Němčany, Velešovice. Zde
může vykonávat MP odchyt toulavých psů. 

Ve spolupráci s PČR byla 3x provedena kon-
trola podávání, prodávání a požívání alkoholu
u mladictvích, 1x asistence u domovní prohlídky,

O činnosti městské policie v roce 2012

Územní plán patří k základním dokumentům,
o které se opírá rozvoj obcí. Město Slavkov
u Brna má zpracovaný tento dokument, který
slouží k celé řadě činností, především však jako
podklad pro řízení výstavby na území města. Vy-
mezuje tak oblasti, ve kterých může výstavba
probíhat vč. typu výstavby (bytová, průmyslová
apod.), a naopak oblasti, které jsou před výstav-
bou „chráněny“ – např. klidové a odpočinkové
zóny.

Územní plán se vždy zpracovává na delší ča-
sové období, po které se jím musí tato činnost
řídit, a je tedy z tohoto pohledu jedním z nejdů-
ležitějších dokumentů. 

Město má v současnosti platný „Územní plán
sídelního útvaru Slavkov u Brna“, schválený dne
26. 9. 1994, s třemi navazujícími změnami
z r. 1997, 2002 a 2006. S účinností nového sta-
vebního zákona (č. 183/2006 Sb.) nastala pro

město povinnost pořídit nový územní plán nebo
upravit současný platný územní plán. 

O pořízení nového územního plánu rozhodlo
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 31. 3.
2008. Na základě výsledků výběrového řízení se
stal zpracovatelem nového územního plánu
Ing. arch. Vojtěch Mencl. Proces pořizování
územního plánu je časově náročný ať už z hledi-
ska lhůt k projednávání, tak i samotného zpraco-
vání či úpravy návrhu územního plánu nebo od-
borných posudků, které jsou jeho součástí. 

Nový územní plán města se začal projednávat již
v r. 2009 zadáním územního plánu. Následovalo
zpracování návrhu územního plánu, který se ná-
sledně projednával s dotčenými orgány. Z důvodu
záporného stanoviska Ministerstva dopravy bylo
nutné návrh územního plánu upravit a znovu pro-
jednat s dotčenými orgány, krajským úřadem a sou-
sedními obcemi. Nyní je návrh územního plánu

Projednávání územního plánu Slavkov u Brna
k veřejnému nahlédnutí pro občany na MÚ Slav-
kov u Brna, odboru stavebního a územně plánova-
cího úřadu, a dále na webu města (http://slavkov.cz/
index.php/mesto/uzemni-plany-a-uap/projedna-
vana-up-dokumentace/up-slavkov-u-brna). Do 11.
3. 2013 může každý uplatnit písemné připomínky
k návrhu územního plánu města.

Po uplynutí uvedené lhůty dojde k úpravě
návrhu územního plánu ve smyslu uplatněných
stanovisek dotčených orgánů a oprávněných
připomínek občanů. Poté bude následovat ve-
řejné projednání s občany (odhad v polovině
r. 2013). Oznámení o datu veřejného projed-
nání bude zveřejněno na úřední desce města
s odkazem, kde je možno do územního plánu
nahlížet. Konečnou verzi územního plánu bude
schvalovat zastupitelstvo města.

Ing. Hana Šilhánková
odbor stavebního a územně plánovacího úřadu

1x asistence u podezřelého
zranění (na následky osoba ze-
mřela), kontrola dodržování
prodeje alkoholických nápojů
(prohibice), 8x asistence u dopravní nehody. Ve
dvou případech MP asistovala u požáru.

Prostřednictvím MP byla v sedmi případech
navrácena nalezená peněženka majiteli, ve dvou
případech mobilní telefon, ve dvou případech
jízdní kolo. 

Z ostatní činnosti bylo 3x provedeno šetření
pro soudního exekutora, 20x zajištěn přechod
smutečního průvodu přes pozemní komunikaci
u místního hřbitova, účast na BESIP pro ZŠ Ko-
menského, ukázka sebeobrany na ZŠ Tyršova,
beseda s dětmi a s rodiči na ZŠ Tyršova a ZŠ
Komenského spolu s PČR, účast na dětském dni
v obci Vážany nad Litavou, zajištění lampiono-
vého průvodu, účast na Oldtimeru, Bálu prince-
zen, Napoleonských slavnostech, závodech v tri-
atlonu, závodech do vrchu atd.       

Z parkovacích automatů byla vybrána částka
1 000 000 Kč. Petr Smejsík, velitel MP
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Zájmová organizace / sdružení Adresa www stránky Mailová adresa Telefon/mobil
Austerlitz Adventure, o.s. Mánesova 434, Slavkov u Brna www.austerlitz-adventure.cz boris@austerlitz-adventure.cz
ARC Slavkov Bučovická 299, Slavkov u Brna www.arcslavkov.cz pavel.juzl@autobayer.cz 602 707 003
Český svaz chovatelů, Základní organizace Slavkov u Brna Polní 1423, Slavkov u Brna ceskysvazchovatelu-slavkovubrna.webnode.cz vendula.andrlova@seznam.cz 724 145 627
Český svaz včelařů, o.s. Základní organizace Slavkov u Brna Bezručova 1005, Slavkov u Brna www.vcelarislavkov.estranky.cz j.kyjovsky@atlas.cz, friesjan@seznam.cz 607 676 157, 723 571 571
Farní divadlo Simsala Bim o.s. Malinovského 2, Slavkov u Brna simsalabim.farnostslavkov.cz simsalabim.farnostslavkov@gmail.com
Golf Club Austerlitz, o.s. Na golfovém hřišti 1510, Slavkov u Brna www.gca.cz gca@gca.cz 775 668 997
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Slavkov u Brna Nádražní 1180/21, Slavkov u Brna www.junakslavkov.cz msemora@seznam.cz 608 830 837
Klub lodních modelářů „RC-OFFSHORE“ Slavkov u Brna Husova 6, Slavkov u Brna www.macomodel.cz maco@macomodel.cz 603 447 050
Moravská hasičská jednota, o.s. – Hasičský sbor Slavkov u Brna Malinovského 986, Slavkov u Brna www.sdh-slavkov.euweb.cz SDH.Slavkov@seznam.cz
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Slavkov u Brna Špitálská 951, Slavkov u Brna www.momrs-slavkov.cz momrsslavkov@seznam.cz 728 320 629
MK Austerlitz, o.s. Lomená 709, Slavkov u Brna www.fechtl.cz info@mk-austerlitz.cz
Myslivecké sdružení Slavkov u Brna Nerudova 269, Slavkov u Brna jura.stefan@seznam.cz 602 131 581
PC AUSTERLITZ 1805 – pétanque Zlatá Hora 1367, Slavkov u Brna jose.d@quick.cz 602 770 800
PER VOBIS občanské sdružení Palackého nám. 1, Slavkov u Brna zykovai@seznam.cz 607 977 575
Pěvecký sbor Gloria Malinovského 2, Slavkov u Brna www.psgloria.cz kuchta.marek@tiscali.cz 737 876 539
Rodinná pohoda, o.s. Tyršova 324, Slavkov u Brna www.rodinnapohoda.wgz.cz rodinna.pohoda@centrum.cz 605 473 698
SK Beachvolleyball Slavkov o.s. Lidická 298, Slavkov u Brna www.beachvolleyballcz.cz beachvolleyball@volny.cz 602 518 192
SK Slavkov u Brna Kaunicova 1442, Slavkov u Brna www.skslavkov.cz rysaneks@seznam.cz 774 314 439
Slavkovské króžek, o.s. Koláčkovo nám. 721, Slavkov u Brna info@mladezprotradice.cz 777 317 289
Sportovně střelecký Klub 0750 E-COM Slavkov Palackého nám. 1, Slavkov u Brna www.shooting.cz/kraje/brnensky/slavkov.htm 602 150 344
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Slavkov u Brna Čs. armády 1070, Slavkov u Brna miskolczyova@seznam.cz 737 883 598
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní org. Slavkov u Brna Malinovského 551, Slavkov u Brna 605 560 135 
TJ Sokol Slavkov u Brna - oddíly tenisu, nohejbalu, volejbalu, Kounicova 1442, Slavkov u Brna sokolskydum@email.cz   728 862 184
florbalu, kondiční kulturistiky, kulturistiky, sokolské všestrannosti 605 262 907
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna ČSA 252, Slavkov u Brna zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz 732 662 212

Seznam zájmových organizací a sdružení ve Slavkově u Brna

Seznam zájmových organizací a sdružení ve Slavkově u Brna bude také trvale umístěn na městských stránkách www.slavkov.cz. Pokud víte o další zájmové organizaci nebo sdružení ve Slavkově u Brna nebo o změnách,
které nejsou uvedeny v tomto seznamu, prosím, pošlete informaci na barbara.machackova@meuslavkov.cz nebo volejte na telefon 544 121 160. Předem děkuji. Ing. Barbara Macháčková, odbor KT
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Živnostenský úřad upozorňuje prodejce elekt-
ronických cigaret a e-liquidů, prodávaných sa-
mostatně nebo jako součást elektronické ciga-
rety, na vyřízení příslušného živnostenského
oprávnění:

1. Prodej e-liquidů bez obsahu nikotinu,
příp. s nízkým obsahem nikotinu (pod 1%
hmotnostní, kdy se jedná o směs zdraví škodli-
vou, nikoliv toxickou)  lze realizovat v rámci
živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnos-
tenského zákona“, obor činnosti č. 48 Velkoob-
chod a maloobchod.

Změna praktického lékaře
Od 1. dubna 2013 budu přebírat do péče

všechny pacienty dosud registrované
u MUDr. Anny Zemanové. Novou zdravotní se-
strou bude Kateřina Prokešová, DiS. Prostory
ambulance zůstávají stejné. 

Dle nařízení zdravotních pojišťoven je nutné
novému lékaři podepsat registraci. Prosím pa-
cienty, kteří doposud  nepodepsali registrační
list, aby nás již v průběhu  března kontaktovali
v ambulanci nebo na tel. čísle 544227536
každý den mimo úterý v době od 13-14.00 hod. 
Ordinační doba:

neobjednaní objednaní
Po, St. Čt, Pá 7.30–11.00 11.00–13.00 h
Út 13.00–16.30 16.30–18.00 h.

Odběry denně mimo úterý 7.30–9.30 hod. 
Návštěvy po telefonické domluvě, mimo or-

dinační hodiny. Objednávat lze na tel. čísle –
544 227 536.

Těším se na setkání s vámi.
MUDr. Vlasta Kučerová

Na přelomu roku jsme spustili webové
stránky města Slavkov u Brna www.slavkov.cz
v novém kabátě. Tyto stránky jsou především za-
měřeny na moderní vzhled, přehlednost a nové
funkce. Jelikož přechod nebyl zrovna nejjedno-
dušší, upravují se některé funkce až za chodu
stránek. 

V nejbližší době byste se měli setkat hlavně
s přepracovaným přístupem pro občana. Ten se
díky podrobné sekci „potřebuji vyřídit“ snad-
něji zorientuje v tom, pod který odbor spadá
jeho záležitost a jakým způsobem ji může vy-
řešit. 

Úplně nový bude i rejstřík firem, na kterém
spolupracujeme s vydavatelem Slavkovského

zpravodaje a redaktorem veslavkove.cz p. Bed -
řichem Malečkem.

Dále pracujeme na přehlednějším rozdělení ce-
lého webu. Přibudou nové sekce a web bude cel-
kově více zaměřen na občana a nejen na samotný
úřad. Našim cílem je kvalitně občana informovat
nejen o dění na úřadě, ale i v celém městě. 

Nový web bude moderně koncipován, a ač-
koliv se o některých funkcích sami zatím nemů-
žete přesvědčit, jsou už připraveny. Např. pro-
pojení na facebook, google+, twitter, atd.
Doufáme, že se nám letos podaří vše, co máme
s novým webem v plánu, a vy budete spokojeni.

Ladislav Stehlík, Martina Vilímová,
odbor kancelář tajemníka

Úřad spustil nový web

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 oka-
mžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je dr-
žitel povinen ohlásit veškeré změny, které
mají vliv na výši nebo zánik poplatkové po-
vinnosti. 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 2013 ve stejné výši. Poplatek je splatný bez
vyměření předem, a to nejpozději do 31. března.

Sazba poplatku ze psa na území města činí
ročně:

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

Sazba poplatku ze 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.

Jarmila Cenková
referentka finančního odboru

Místní poplatek ze psů

2. Prodej e-liquidů obsahujících chemickou
směs s nikotinem o obsahu rovném nebo vyš-
ším jak 1% hmotnostní (vykazuje nebezpečnou
vlastnost, pro niž je klasifikována jako toxická)
spadá pod živnost vázanou „Výroba nebezpeč-
ných chemických látek a nebezpečných chemic-
kých směsí a prodej chemických látek a che-
mických směsí klasifikovaných jako vysoce
toxické a toxické“. Pro splnění odborné způso-
bilosti vyžadované k provozování této živnosti,
resp. k prodeji chemických látek a chemických
směsí klasifikovaných jako toxické a vysoce to-
xické, je základem praxe v oboru.

Upozornění prodejcům elektronických cigaret
V případě prodeje elektronických cigaret s ná-

plněmi nebo náplní samotných, které jsou klasi-
fikovány jako nebezpečné chemické směsi
(zdraví škodlivé, toxické) je třeba, aby byly řádně
označeny v souladu s chemickým zákonem (§ 11
z.č. 350/2011 Sb.). K e-liquidu, který je klasifi-
kován jako nebezpečný, musí být k dispozici
i bezpečnostní list k nahlédnutí u prodejce. Dále
je nutno upozornit prodejce na skutečnost, že to-
xické látky nelze prodávat osobám mladším 18
let a osobám zbaveným způsobilosti k právním
úkonům. Ing. Helena Jelínková

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Živnostenský úřad ve Slavkově u Brna nava-
zuje na informace zveřejněné ve SZ v listopadu
2012 a upozorňuje podnikatele, kteří provozují
a nadále chtějí provozovat nákladní vozidla o
celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a osobní pro
přeprava více než 9 osob včetně řidiče, na
datum 1. 6. 2013, do kdy jsou povinni požádat
živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu
podnikání a doložit výše uvedené doklady:

1. Doklady osvědčující právní důvod užívání
prostor, kde je umístěno sídlo (místo podnikání). 

2. Doklady osvědčující právní důvod užívání
alespoň jednoho velkého vozidla.

3. Bezúhonnost podnikatele a odpovědného
zástupce.

4. Doklad o skutečné vazbě odpovědného zá-
stupce k podnikateli

5. Doklady prokazující splnění podmínky fi-
nanční způsobilosti

6. Doklady osvědčující odbornou způsobilost
podnikatele nebo odpovědného zástupce.

Pokud podnikatelé provozující dopravu vel-
kými vozidly ve stanovené lhůtě nedoloží po-
žadované doklady a nepožádají o změnu roz-
sahu předmětu podnikání, živnostenský úřad
změní z moci úřední rozsah předmětu podni-
kání u nákladní dopravy na „Silniční motorová
doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmot-
nosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí“ a u osobní dopravy
na „Silniční motorová doprava – osobní provo-
zovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše
devíti osob včetně řidiče“.

Upozornění se týká všech dopravců opráv-
něných k provozování silniční motorové do-
pravy velkými vozidly bez ohledu na to, zda
živnost aktivně provozují či mají provozo-
vání živnosti přerušeno!

Pokud živnostenský úřad po 1.6.2013
omezí podnikateli z moci úřední rozsah před-
mětu podnikání, může takový podnikatel,
splní-li zákonem stanovené podmínky, kdy-
koliv požádat živnostenský úřad o změnu
rozsahu předmětu podnikání  a provozovat
tak opětovně dopravu velkými vozidly.

Pro případné informace se obracejte na živ-
nostenský úřad nebo dopravní úřad krajských
úřadů.

Ing. Helena Jelínková 
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Upozornění pro podnikatele v silniční dopravě

Změna na Úřadu práce
Od 1. února 2013 došlo ke změně úředních

hodin na pracovišti Úřadu práce ČR, Krajská
pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Slavkov
u Brna, Koláčkovo náměstí 727:

Pondělí 8.00–12.00 13.00–17.00 hodin
Úterý 8.00–11.00
Středa 8.00–12.00 13.00–17.00 hodin
Čtvrtek 8.00–11.00
Pátek 8.00–11.00

(jen pro evidenci nových uchazečů o za-
městnání a příjem žádostí o nepojistné so-
ciální dávky či pozvané klienty)
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Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit
prostřednictvím Slavkovského zpravodaje
s prosbou o pomoc. Rozhodli jsme se zmapovat
částečně historii města, především osoby, které
stály v čele města Slavkova u Brna. Tato data se
pojí k městu samotnému a my bychom je rádi
představili našim občanům a dalším návštěvní-
kům a turistům, kteří zavítají do Slavkova
u Brna, a to ve formě trvalé expozice přístupné
veřejnosti, která by byla zároveň připomínkou
osob zapsaných v dějinách města. Řada jiných
měst a obcí se podobným způsobem také ob-
rací do své historie.

Chtěli bychom také poděkovat Mgr. Micha-
ele Zemánkové a Státnímu okresnímu archivu
Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna za rych-
lou, ochotnou a účinnou pomoc v dohledávání
důležitých informací, díky nimž jsme se dopá-
trali k tehdejším purkmistrům až do roku 1540.

Zároveň se v současné chvíli obracíme na
Vás občany s žádostí a prosbou o pomoc při do-
hledávání fotografií nebo obrázků starostů
města Slavkova u Brna a bývalých předsedů
MěNV, kteří jsou uvedení v následujícím se-
znamu.

Vzhledem k tomu, že v médiích byla rozpou-
tána diskuze o kvalitě provedení obnovy vodního
příkopu v zámeckém parku a k výši finančního
plnění ze smlouvy o dílo, předkládá odbor inves-
tic a rozvoje některé doplňující údaje v této věci. 

Co se týče ceny stavebních prací, tak tato prob-
lematika byla popsána v lednovém čísle SZ. Nyní
jen doplňujeme, že jediným hodnotícím kritériem
nebyla jen cena, ale i délka záruční doby a výše
sankce za nedodržení termínu dokončení díla.
Společnost SKR stav, která zakázku vyhrála, do
soutěže nejnižší cenu nepředložila. Své bodové
hodnocení si vylepšila předložením delší záruční

doby v délce 108 měsíců a sankcí za nedodržení
termínu dokončení díla. Její celková cena díla či-
nila 9 606 698,43 Kč (včetně DPH). Nabídku po-
dalo celkem sedm stavebních firem. Celkové po-
řadí bylo následující: 1. SKR Stav, 2. CGM,
3. Sasta, 4. Swietelski, 5. Reistav, 6. Přemysl Ve-
selý, 7. Trasko. 

Porucha koruny cihelného zdiva je samo-
zřejmě věc, která nás v současné době velmi
trápí, stejně jako všechny občany, kteří předpo-
kládají, že za své peníze dostanou kvalitně od-
vedenou práci. Porucha se týká samotných cihel
a použité zdicí a spárovací malty. Je zřejmé, že

tyto prvky ihned po prvních mrazových cyklech
neodolaly a začaly se rozpadat a drolit. Jejich
výběr byl konzultován samozřejmě se zástupci
památkové péče, kteří se chtěli k těmto materi-
álům vyjádřit. Byly doporučeny cihly, které se
nejvíce svými vlastnostmi, především materi-
álovými a rozměrovými, hodí na obnovu tohoto
díla. I použití zdicí malty bylo odsouhlaseno zá-
stupci památkové péče. Ze smluvních podmínek
vyplývá, že zhotovitel měl použít takový mate-
riál, který odolá povětrnostním vlivům a odpo-
vídá předmětu a charakteru díla. Pokud zhoto-
vitel použil starší materiál, který odpovídal
požadavkům památkové péče a smluvním pod-
mínkám, je samozřejmostí, že u tohoto materi-
álu nelze prokázat jeho vlastnosti příslušným
certifikátem. Zde je jen zodpovědností zhotovi-
tele, že jeho dílo bude mít zaručenou trvanlivost
minimálně po dobu záruční doby (celkem 9 let).

Město Slavkov u Brna tedy využilo svého
práva a vadu díla reklamovalo s tím, že závada
má být odstraněna do 30. 4. 2013. Zhotovitel pí-
semně sdělil, že závadu na díle uznává a vady
odstraní ihned, jakmile to bude vzhledem ke kli-
matickým podmínkám možné.

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Účast v těchto rejstřících je naprosto dobro-
volná, tento rejstřík není oficiální a jedná se
o podnikatelskou aktivitu těchto jednotlivých
podnikatelských subjektů. 

Každý podnikatel, kterému je vydáno živ-
nostenské oprávnění, je automaticky a bez-
platně zapsán do registru živnostenského
podnikání, jehož správcem je Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR; údaje z veřejné
části živnostenského rejstříku jsou volně pří-
stupné na internetové adrese www.rzp.cz

Jediným zákonem stanoveným poplatkem
za ohlášení živnosti/žádost o koncesi je
částka 1000 Kč (příp. 500 Kč při dalším ohlá-

šení/žádosti) splatná při ohlášení živnosti/žá-
dosti o koncesi.

Poplatek za zápis do rejstříku živností
a firem ve výši 1497 Kč ani do rejstříku ob-
chodu a živnosti ve výši 1677 Kč nesouvisí
s vydáním průkazu živnostenského opráv-
nění a nevyplývá ze zákona; v žádném pří-
padě není povinností podnikatele zaplatit tuto
částku ani být v této soukromé databázi zapsán.

Pokud budete mít při obdržení podobného
dopisu jakékoli pochybnosti, obraťte se na kte-
rýkoliv obecní živnostenský úřad.

Ing. Helena Jelínková,
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Seznam starostů a předsedů MěNV
1850–1861 starosta Holl Ferdinand;

žil v letech 1811–1883 
1861–1876 starosta Koláček Jan; žil v letech 1814–1894 
1876 starosta Woděra Matěj, nar. 1822 
1876–1884 JUDr. Vincenc Materna;

žil v letech 1829–1894 
1885–1910 starosta Valníček Emerich;

žil v letech 1841–1914 
1910–1916 starosta Stojar Antonín;

žil v letech 1862–1953 
1916–1917 zastupující náměstek starosty František Uhlíř

st.; žil v letech 1854–1917 
1917–1918 zastupující náměstek starosty Karel Hladík;

žil v letech 1862–1926 
1918–1919 starosta Stojar Antonín
1919–1920 starosta Vítek Emanuel,

narozen 25. 12. 1883 
1920–1923 starosta Prokeš František, narozen 14. 2. 1874, 
1923–1927 starosta Hrozek František, narozen 28. 3. 1880 
1927–1931 starosta Tesařík Rudolf, narozen 13. 2. 1870 
1931–1934 starosta prof. Pluskal Jaromír,

narozen 18. 7. 1889  
1934–1938 starosta Prokeš František 
1938–1941 starosta Kostík František 
1941–1945 starosta JUDr. Walter Jaroslav,

narozen 7. 9. 1905 

Jakékoliv informace, které by nás mohly do-
vést k těmto fotografiím, prosím, volejte na te-
lefon 544 121 160 nebo pište na mailovou
adresu barbara.machackova@meuslavkov.cz.
Je možné také dojít přímo osobně na radnici za
paní Barbarou Macháčkovou, která má na sta-
rosti rozvoj regionu a kultury a sídlí v kance-
láři naproti sekretariátu starosty.

Předem děkujeme za Vaši pomoc a ochotu.
Ing. Barbara Macháčková, odbor KT

Dohledávání fotografií bývalých starostů města

Pozor na provozovatele neoficiálních rejstříků

Obnova vodního příkopu – reklamace vady díla

Městský úřad Slavkov u Brna, obecní živ-
nostenský úřad upozorňuje podnikatelskou
veřejnost: pokud vás osloví po získání živnos-
tenského oprávnění společnost Informatik
Česká republika spol. s r.o., IČ 60739754
s nabídkou k zápisu do REJSTŘÍKU OB-
CHODU A ŽIVNOSTÍ, a to za poplatek
(v současné době ve výši 1677 Kč) nebo pod-
nikatel Martin Plaček, IČ 88747808 s nabíd-
kou k zápisu do REJSTŘÍKU ŽIVNOSTÍ
A FIREM (v současné době náklady na zápis
ve výši 1497 Kč), v žádném případě se ne-
jedná o povinnost danou živnostenským či
jiným zákonem. 

Předsedové MěNV
29. 4. 1945–8. 5. 1945 Kostík František 
8. 5. 1945–4. 7. 1946 Vykoupil Ladislav
4. 7. 1946–únor 1948 Tronner Josef, 

zemřel 26. 12. 1963
únor 1948–duben 1948 Urban Cyril 
duben 1948–únor 1950 JUDr. Bílek Stanislav 
únor 1950–květen 1954 Pechánek Josef 
květen 1954–květen 1957 Rys Stanislav,

nar. 21. 10. 1902
květen 1957–červen 1960 Filip Eduard, nar. 1900,

zemřel 7. 7. 1970
červen 1960–červen 1972 Pour Ladislav,

narozen 15. 6. 1914 

Rozpadající se zdivo vodního příkopu Foto: R. Lánský
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Ve středu 6. února odpoledne se uskutečnil
tradiční karneval s DDM nejen pro pravidelné
účastníky cvičení rodičů s dětmi a baby klubů,
ale také pro ostatní zájemce. Sportovní hala
ISŠ se rychle naplnila 208 (102 dětí a 106 do-
spělých) účastníky z pohádkového světa
a mohl začít zábavný program, který si pro děti
připravila agentura Koráb z Brna. 

A tak všechny princezny, víly, motýlci, be-
rušky, ale i udatní kovbojové a indiáni proká-
zali svoji odvahu a statečnost při plnění růz-
ných tanečních a pěveckých úkolů pod
vedením dvou klaunů. 

Hudební večer
Ve slavkovské ZUŠ Fr. France proběhl ve

středu 30. ledna další hudební večer, zaměřený
tentokrát na účastníky školního kola soutěží
v komorní hře dechových nástrojů. V průběhu
hodinového koncertu vystoupilo 26 žáků, kteří
vesměs touto soutěží prošli a míří do okresního
kola. Pořad byl doplněn i nesoutěžními účinku-
jícími, jako např. kytarovým triem anebo hrou na
klavír. Žáci svoje hráčské umění předvedli v dí-
lech klasických autorů J. S. Bacha, J. Haydna, H.
Purcela, ale zazněly i osvěžující swingové melo-
die J. Ježka v instrumentálních úpravách (David
a Goliáš, Ezop a brabenec). Jednotliví hráči před-
vedli skladby poctivě a bylo cítit zaujetí pro to,
aby reprezentace naší školy dopadla v okresním
kole co nejlépe. Proto bychom jim měli popřát
pevné nervy, minimum trémy a taky to, aby je-
jich snažení nezhatila začínající vlna chřipek.

Antonín Vodička

Klavírní koncert
Ve středu 20. března v 17.30 hod. se koná kla-

vírní koncert studentů brněnské konzervatoře.
Účinkovat budou: Melanie Šohajová, Tamara
Bláhová – naše bývalá žákyně, Kateřina Kraftová
a Jana Rambousková (duo). Srdečně zveme! jj

účtů používaných pro ekonomickou činnost do
dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona.
Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že ur-
čili ke zveřejnění všechny účty, které má správce
daně ve své stávající registrační evidenci.

Správce daně následně zveřejní čísla ban-
kovních účtů prvním dnem třetího kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci na-
bytí účinnosti zákona, tj. 1. dubna 2013. Tyto
údaje budou k dispozici v informačních systé-
mech o plátcích DPH na webových stránkách
české daňové správy na adrese www.daneelekt-
ronicky.cz.

Použití jiných účtů než zveřejněných bude
důvodem pro aplikaci zvláštního postupu tzv. ru-
čení příjemcem zdanitelného plnění za daň ne-
zaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 2
písm. c) novely zákona).  V souladu s bodem 8
čl. II přechodných ustanovení lze institut ručení
v tomto případě uplatnit až od zveřejnění údajů
správcem daně, tj. od 1. dubna 2013. Příjemce
zdanitelného plnění může také využít zvláštní
způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.

Smyslem tohoto opatření je zamezení daňo-
vým podvodům, u nichž se k úhradě využívají
různé účty vedené třetími subjekty s cílem, aby
správce daně nemohl efektivním způsobem pro-
vést zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud
nestanovenou daň. Nebude-li se tedy chtít dostat
poctivý plátce DPH do nepříjemných situací, ne-
zbude než od dubna 2013 při fakturaci průběžně
sledovat a kontrolovat  aktuální stav zveřejně-
ných bankovních účtů svých obchodních part-
nerů.

Z důvodu zefektivnění boje proti daňovým
únikům byl také zaveden institut tzv. nespoleh-
livého plátce. Tento institut umožní identifiko-
vat plátce, kteří závažným způsobem porušují
povinnosti při správě DPH, a u kterých nemůže
správce daně z moci úřední zrušit registraci
plátce, protože tito plátci splňují obvykle zá-
kladní podmínku pro plátce, tj. překročení sta-
noveného obratu pro povinnou registraci DPH.
Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že se plátce stal ne-
spolehlivým plátcem. Také tato informace bude
k dispozici v informačních systémech o plátcích
DPH.

Plátce, který je příjemcem zdanitelného pl-
nění, bude v případě, že poskytovatel plnění je
nespolehlivý plátce, nově ručit za daň nezapla-
cenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 3 no-
vely zákona). Plátce daně může v tomto případě
využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a
zákona o DPH.

Správce daně má také možnost na žádost
plátce za zákonem stanovených podmínek roz-
hodnout o tom, že plátce již není nespolehlivým
plátcem. Tato skutečnost se poté také zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zavádí se též speciální opatření pro obchod-
níky s pohonnými hmotami a s výrobky, podlé-
hajícími spotřební dani.

Bližší informace o těchto a dalších daňových
změnách najdete na stránkách ministerstva fi-
nancí a finanční správy.

Ing. Ladislav Jedlička
FÚ pro JMK, ÚzP Vyškov

Velké změny pro plátce DPH od 1. 1. 2013 
Od 1. ledna 2013 byl výrazným způsobem no-

velizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(DPH), a to dvěma zákony, vydanými koncem
roku 2012.

Zákonem č. 500/2012 Sb. bylo realizováno ze-
jména mediálně známé zvýšení sazeb na 15%
a 21% a nové zařazení některých zdravotnických
prostředků do základní sazby daně.

Rozsáhlé změny však nastaly zejména schvá-
leným zákonem č. 502/2012 Sb., který noveli-
zuje zákon o DPH především v těchto oblastech:

Realizace tzv. technických změn v oblasti
uplatňování DPH se promítla do zpřesněných
pravidel fakturace, přesnější definice daňových
dokladů (zrovnoprávnění listinné a elektronické
podoby; požadavek na neměnnost těchto do-
kladů po celou dobu jejich existence má za ná-
sledek i jiný než dosavadní postup při uplatňo-
vání přenesené daňové povinnosti, např. ve
stavebnictví) a rozšíření povinných údajů, které
je nutné vést v evidenci pro účely DPH.

Zavedení základního měsíčního zdaňovacího
období místo dosavadního čtvrtletního se dotkne
(kromě dalších speciálních případů) zejména no-
vých plátců, kteří se budou registrovat k DPH po
1. 1. 2013.

Pro všechny nové daňové subjekty byla zave-
dena povinnost uvádět v přihlášce k registraci
DPH čísla svých bankovních účtů používa-
ných pro ekonomickou činnost a čísla účtů
určená ke zveřejnění.

Dosavadní plátci jsou povinni oznámit svému
správci daně všechna čísla svých bankovních

Maškarní ples s DDM Slavkov
Zpestřením karnevalu byla ukázka ze cvi-

čení aerobiku pro nejmenší, které si připravila
Mgr. Ivana Majárková. Snaha všech tanečníků
byla oceněna zaslouženým potleskem.

Na závěr karnevalu proběhlo rozdávání dár-
kových balíčků, které připravily pracovnice
DDM Slavkov pro všechny dětské účastníky.

Za obsah balíčků patří poděkování zřizova-
teli Městu Slavkov u Brna a odboru sociálních
věcí Města Slavkova, VZP, ing. Janu Zmrz-
lému, Hračky Sport Souček, Papír Knihy Dro-
gerie p. Hlásenská, GE Money bank.

Kolektiv DDM

Velikonoční prázdniny s DDM
DDM pořádá ve čtvrtek 28. března a pátek 29.

března v době 8–12.30 hod. velikonoční prázd-
niny s DDM (možno přihlásit i na jednotlivé
dny). Cena 50 Kč na den. S sebou svačinu, pití
a přezůvky. Děti je nutné přihlásit a vyplnit při-
hlášku nejpozději do 25. 3. Počet míst je omezen,
přihlaste se včas! Informace na 544 221 708.

Maškarní ples s DDM Foto: P. Maleček
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z Brna a jeho nejbližšího okolí, včetně Slavkova
samotného. Exponáty pochází z různých brněn-
ských městských částí, ale i přidružených obcí
v okolí Brna. Tato skutečnost je sama o sobě
unikátní, neboť drtivá většina výstav s touto te-
matikou se orientovala na tradiční oblast, kde je
lidové kultura velmi silná – tedy Slovácko. Vý-
stava krojů Brněnska je tedy svým způsobem
průkopnická a jako jedna z prvních představí
ucelený pohled na původní kroje z našeho okolí. 

Z hlediska exponátů bude ovšem záběr vý-
stavy výrazně širší. Soudobé kroje budou do-
plněny o části původních, historických krojů,
které jsou zapůjčeny z depozitářů zámku. Oděvy
dále zpestří a dokumentačně doplní fotografie,
které zapůjčila profesionální fotografka krojů
a lidových slavností Lenka Válková. Vše bude
popsáno odbornými doprovodnými texty, které
jistě zaujmou i odborníka.

Všechny vás srdečně zveme na vernisáž vý-
stavy, která se uskuteční ve středu 27. března
v salla terreně zámku. Na vernisáži se představí
dětský folklorní soubor Relíček ze Šlapanic,
jehož vystoupení vhodně doplní téma výstavy.
Výstava bude přístupná v galerii v přízemí
zámku, kde bude k vidění od 28. 3. do 2. 6.
2013. Mgr. Radek Žák, ZS-A

Výstava krojů z Brněnska

kova vzdálena více, než předchozí objekty (asi
70 km), nicméně i tato spolupráce může být pro
návštěvníky zajímavá a úspěšná díky propojení
plavby po přehradě s návštěvou našeho zámku. 

Čtveřici spolupracujících subjektů uzavírají
České dráhy. Slevu na vstupném získá náv-
štěvník po předložení jízdenky Českých drah,
která je platná v den, kdy je sleva uplatňována.
Tímto se ZS-A snaží přivést turisty cestující vla-
kem. Nutno podotknout, že i přes rozsáhlý
boom silniční dopravy, zůstává ta železniční
nejmasovějším způsobem dopravy v České re-
publice. 

ZS-A se bude i nadále snažit tato partnerství
udržovat, příp. získávat další. Díky vzájemně
nabídnuté slevě, se kterou je spojena i výroba
propagačních materiálů prezentujících tuto
slevu, se totiž prezentuje i v místech dalších tu-
ristických atraktivit a usnadňuje tak potenciál-
ním návštěvníkům rozhodnutí o jejich dalších
výletech. 

Bližší podrobnosti a informace je možné zí-
skat na programovém oddělení ZS-A (tel.
544 227 548) nebo na pokladně zámku.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Jak získat zajímavou slevu u partnerů zámku?

budou představeny projekty, které kulturní na-
bídku slavkovského zámku podstatně rozšíří.
Jedná se především o otevření expozice „Na-
poleon – Austerlitz“, realizaci mobilního prů-
vodce městem Slavkov u Brna a v neposlední
řadě pokračování úspěšného projektu spolu-
práce Zámku Slavkov – Austerlitz s rakou-
ským zámkem Rosenburg. Prezentováno bude
rovněž znovuotevření renovovaného Informač-
ního centra.

Nebojíme se prohlásit, že letošní sezona bude

na zámku velmi pestrá. O programu kulturních
a společenských akcí plánovaných na rok 2013,
ale také o výše zmíněných projektech, Vás bu-
deme podrobněji informovat v březnovém čísle
Slavkovského zpravodaje a na stránkách našeho
elektronického newsletteru (k objednání
zdarma na www.zamek-slavkov.cz). 

Na všechny zajímavé výstavy, koncerty, i jiné
společenské akce v průběhu roku 2013 Vás
všechny srdečně zvou pracovníci Zámku Slav-
kov – Austerlitz. Mgr. Radek Žák, ZS-A

Slavnostní zahájení sezony 2013 na Zámku Slavkov – Austerlitz
Po krátkém zimním odpočinku se znovu ote-

vírají brány Zámku Slavkov – Austerlitz, který
do roku 2013 vstupuje z výrazně rozšířenou
kulturní a turistickou nabídkou.

Slavnostní zahájení sezony 2013 proběhne ve
čtvrtek 21. března 2013. Na tiskové konferenci
bude zástupcům médií, čestným hostům a ob-
chodním partnerům města i zámku představena
kulturní nabídka a turistický potenciál sezony
2013. 

Mimo hlavní body programu na rok 2013

Zámek Slavkov – Austerlitz spolupracuje
s několika subjekty, kteří přinášejí svým náv-
štěvníkům nabídku aktivit pro volný čas.
Během roku 2012 došlo k rozšíření počtu těchto
spolupracujících subjektů. 

Již od roku 2009 trvá oboustranně výhodná
spolupráce s Dinoparkem Vyškov. Na základě
předložení vstupenky z Dinoparku, která není
starší než 36 hodin, získá návštěvník slevu na
vstupném pro prohlídkovou trasu dle vlastního
výběru. Spojení atraktivního prostředí Dino-
parku s návštěvou zámku lze považovat za
vhodnou kombinaci služeb, která díky přislí-
bené slevě přivádí na oba subjekty další turisty.
Slevu lze získat i obráceně, tj. po předložení
vstupenky ze zámku v Dinoparku.

Na stejném principu funguje i spolupráce
s bošovickou Papouščí zoo a s lodní dopravou
na Dalešické přehradě, která tak rozšiřuje na-
bídku partnerů i mimo vyškovský okres. Pa-
pouščí zoologická zahrada, jediná ZOO svého
druhu v ČR, je otevřena sice teprve krátkou
dobu, ale určitě má zajímavý potenciál a zámek
se tak může prezentovat i mezi milovníky tohoto
druhu zvířat. Dalešická přehrada je sice od Slav-

Vstupenky na Deep Purple
Vstupenky na srpnový koncert britské roc-

kové legendy Deep Purple jsou i nadále k do-
stání na Zámku Slavkov – Austerlitz! Zakoupit
si je můžete každý všední den od 8 do 15 hodin
v kancelářích zámku, po domluvě s pracovníky
programového oddělení prakticky kterýkoli den
a hodinu (tel.: 544 221 685, e-mail:
zak@zamek-slavkov.cz). Jakmile se po zimní
přestávce znovu otevřou brány zámku pro ve-
řejnost (tj. 22. března), budou vstupenky k za-
koupení na pokladně zámku (tel.: 544 227 548,
e-mail: hanouskova@zamek-slavkov.cz).
V obou případech je cena vstupenky 790 Kč (na
místě budou vstupenky v hodnotě 990 Kč). 

Legendární britská kapela vystoupí v parku
slavkovského zámku v neděli 4. srpna 2013.
Průkopníci hard rocku zahrají osvědčené klasiky
a hity, ale i novinky z nedávných alb. Jejich
desky výrazně ovlivnily (nejenom) hardrockové
dění na celém světě, jejich prodej přesáhl 100
milionů prodaných kopií. Na svém kontě mají
hity jako: „Black Night“, „Hush“, „Child In
Time“ či „Smoke On The Water“, které dnes již
patří ke stěžejním pilířům rockové hudby. 

Vystoupení Deep Purple navazuje na kon-
certy úspěšných světových kapel, které v uply-
nulých sezonách hrály v parku Zámku Slavkov
– Austerlitz. Ing. Jana Slouková, ZS-A

Výstava o historii cukru
Kostka cukru – věc, kterou každý bere jako

samozřejmost, ale bez které se mnozí neobje-
dou – má vlastní zajímavou historii. Ta bude
návštěvníkům Zámku Slavkov – Austerlitz
představena prostřednictvím výstavy O historii
kostky cukru a slavkovského cukrovaru
v místnosti před kavárnou zámku, kde si ji
budou moci volně prohlédnout od 27. března
do 9. června 2013.

Výstava se rovněž bude zabývat historií slav-
kovského fenoménu, cukrovaru, který zde byl
v provozu od druhé poloviny 19. stol. do roku
1989, a jehož fragment – komín – dodnes patří
k dominantám Slavkova. Mgr. Radek Žák, ZS-A

Národopisná tematika a lidové slavnosti se ve
Slavkově u Brna těší dlouhodobé tradici a ob-
libě. Tradice byla v nedávných letech výrazně
podpořena iniciativou Slavkovské króžek, o.s.,
která se zasloužila o obnovení původního slav-
kovského kroje. A právě ve spolupráci s tímto
sdružením uspořádá Zámek Slavkov – Auster-
litz výstavu krojů poeticky nazvanou „Zatoč se
mně, má panenko“.

Vystavené kroje budou pocházet především

Slavkovský kroj Foto: archiv
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naj se odehrál ve sportovní hale v ZŠ Komen-
ského.

Druhým úspěšným družstvem byl tým mlad-
ších žákyň, které si jely odehrát svůj krajský tur-
naj do Pohořelic. Zde jsme v přímém zápase o 3.
místo podlehli týmu, se kterým jsme v základní
skupině neprohráli a jen jedno jediné zaváhání
našich děvčat dvě minuty před koncem nám také
zajistilo „bramborovou“ medaili.  

Pro úplnost je třeba zmínit 7. místo družstva
starších žákyň, které svůj krajský turnaj ode-
hrály také v hale naší školy. 

Mgr. Martin Bauer

které z nás byl úklid a bodování pokojů. Tres-
tem za neuklizený pokoj bylo šlapání kopce.
Všem nám lyžování šlo a bavilo nás. Nejlepší
na konec byla soutěž masek s diskotékou
a velké lyžařské závody. Výcvik končil 8. února.
Všichni jsme se v pořádku vrátili zpět, ale
klidně by jsme tam zústali déle. Tenhle týden
byl skvělý!

Monika Kozáková, Magdalena Al Masany,
Nela Jedounková

Tajemství vesmíru
Vesmír je jedno velké tajemství. Něco, co si

mnozí z nás ani nedokážeme představit a přesto
někde v tom obrovském prostoru žijeme.
A právě toto tajemství přišla poodhalit žákům
prvního stupně paní Patáková z vyškovské
hvězdárny. A nepřišla sama. Během interaktivní
prezentace jsme si povídali s milým maňáskem
Ufounkem, toulali se Sluneční soustavou, do-
zvěděli se mnoho zajímavostí o blízkých plane-
tách, o Měsíci, kometách a družicích. Na
spoustu dotazů a podnětů nám Ufounek ochotně
odpověděl. V závěru jsme se rozpohybovali
hrou na Raketu a zažili přitom spoustu legrace.

Možná si někdo z těchto žáků vesmír zami-
luje a poodhalí další jeho tajemství.

Letošní ročník celostátního florbalového tur-
naje „Orionflorbal Cup“ byl pro florbalisty
a florbalistky ze ZŠ Komenského velmi úspěšný.
Přímý postup do krajského finále si vybojovala
hned dvě družstva, což je vynikající zvláště
vzhledem k obrovskému množství přihlášených
základních škol v rámci celé republiky.

Družstvo starších hochů skončilo v krajském
finále na 4. místě. Celý turnaj sice sahalo po me-
daili, ale bohužel ve střetnutí o 3. místo prohrálo
na trestné nájezdy. Krajské finále vyhrálo druž-
stvo ze Znojma, které trénuje na své základní
škole v rámci projektu sportovní třídy. Tento tur-

Na začátku školního roku nám pan učitel
v TV oznámil, že pojedeme na lyžařský výcvi-
kový kurz. Všichni jsme pak odevzdali přihlá-
šky plni nadšení. Pak přišel den 2.únor, kdy
jsme se sešli před školní halou a vyjeli směr
Horní Bečva. Po příjezdu na místo pobytu jsme
si vybalili všechny věci, šli na oběd a vyrazili na
svah. Začali jsme se rozdělovat do družstev
a byl zahájen výcvik. Užili jsme si plno zábavy,
her a dobrodružství. Největší překážkou pro ně-

Doba ledová
Rychta Krásensko je školské zařízení pro en-

vironmentální vzdělávání patřící Lipce Brno.
Leží uprostřed Drahanské vrchoviny, necelých
20 km za Vyškovem. Od 21. ledna jsme zde strá-
vili pět mrazivých zimních dnů v „kůži lovců
koní a sobů“. Během těchto několika dnů pozná-
vali naši šesťáci život doby ledové, pronikali do
tajů výroby hrotů šípů, oštěpů, rozdělávali oheň
ve sněhu, lovili „sobáčky“ a seznamovali se s taji
a moudry přírody, díky kterým přežívali naši
předkové nehostinné zimy v době ledové. Po celý
pobyt děti hrály hru, ve které za splněné úkoly
dostávaly kartičky s obrázky pravěkého nástroje
škrabadla, kterými se ve hře platilo. Za škrabadla
si mohly kupovat oblečení a další potřeby k pře-
žití. Na konci týdne se vše vyhodnotilo a tlupa,
která měla nejvíce věci, díky kterým mohla pře-
žít dobu ledovou, vyhrála. Pobyt se nám všem ve-
lice líbil, takže si jej příští rok opět rádi zopaku-
jeme. 

Závěrem malá ukázka z deníku Barbory Čer-
vinkové ze 6. A.

„Úterý byl opravdu náročný den. Hned ráno po
snídani v 8.30 jsme měli sraz před vchodem do
Rychty a čekali jsme na autobus, kterým jsme do-
jeli do osady Rudice. Jako první úkol jsme měli
najít a určit čtyři druhy stromů. Já s Magdou, Ver-
čou, Denčou a Tomem jsme našli hned sedm, ale
určili jen šest. Přesto to bylo pro začátek dost
dobré. Zadání druhého úkolu bylo najít stopu
a určit, od jakého zvířete je. My jsme našli stopy od
zajíce, psa, lišky a nějakých ptáků. Pokračovali
jsme do rudické pískovny Seč, kde jsme si zahráli
hru na lasičky a veverky, nasvačili se a pokračo-
vali do jeskyní Kolíbky nedaleko Rudice. Za svitu
čelovek jsme prozkoumali jeskyni, ve které bylo
oproti venku celkem teplo, potrénovali si hod oš-
těpem a pomocí parohu jsme zkoušeli urazit z pa-
zourku šupinku, která by byla dobrým hrotem šípu.
Někomu se to i podařilo. Po asi pěti hodinách strá-
vených v mrazu a sněhu jsme se rádi vrátili k pozd-
nímu obědu do tepla Rychty…“ MiL

Cílem zřízení třídy se sportovním zaměřením
je poskytnout dětem, které jsou organizovány ve
sportovních klubech působících na území Slav-
kova a okolí, dětem se zájmem o sport a spor-
tovní aktivity odborné pedagogické vedení při
hlubším rozvoji pohybových dovedností, vše-
obecné sportovní přípravě a v neposlední řadě
při tréninkovém procesu ve zvoleném sportov-
ním odvětví. V rámci dané třídy bude poskytnut
prostor pro uplatnění zaměření na konkrétní
sport – golf, tenis, cheerleading a florbal.

Vzdělávací program zahrnuje především vše-
obecnou sportovní přípravu a dále výše uvedené

Projekt Svět kolem nás
Tento populárně naučný projekt pro žáky ZŠ, je zaměřen na přiblížení zajímavých koutů naší

planety. Letošním tématem je Austrálie – tajemství rudého kontinentu. Projekt jsme zhlédli v mí-
stním kině. Zde jsme si užili hodinouvou projížďku po nejmenším kontinentu světa. Tuto cestu nám
přivezli manželé Lejskovi, kteří tuto trasu absolvovali a všechen úžasný materiál natočili a nafotili.
Děkujeme za krásně zpracované téma, které obohatí naší výuku v 7. ročníku.

Mgr. Petr Žižlavský

sporty: golf, tenis, cheerleading a florbal. Do-
plňujícími sporty jsou sportovní gymnastika,
fotbal, softbal, basketbal, atletika, házená
a v letních měsících plavání.

Třída bude otevřena pro žáky, kteří v příštím
školním roce budou nastupovat do 6. ročníku.
Schůzka pro rodiče těchto dětí (nynějších pá-
ťáků) se uskuteční v úterý 12. března v 16 h
v Divadelním sále ve staré školní budově ve 2.
patře. Zde se rodiče dozví, jak bude probíhat
vzdělávací program, talentové zkoušky a pod-
mínky pro zařazení žáka do třídy.

Vladimír Soukop

V září otevřeme novou třídu

Úspěchy v OrionFlorbal Cupu 2013

Lyžařský kurz na Horní Bečvě

www.zskomslavkov.czZákladní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz
Základní škola Komenského

Lyžařský kurz Foto: archiv školy

Škola v přírodě Foto: archiv školy
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gram se dětem velmi líbil a už se těší na další
návštěvu.

byl napínavý do posledního okamžiku. Bohu-
žel v závěrečném úkolu uspěli lépe Měřínští,
a tak nás porazili, i když jen velmi těsně. Atmo-
sféra celého natáčení byla více než pohodová
a veselá. Po ukončení natáčení jsme se vyfotili
s moderátorem Romanem Pastorkem a rozlou-
čili s režisérem Jindřichem Procházkou. A pak
jsme se rozjeli zpět do Slavkova. I přes ne-
úspěch našeho družstva to byla ohromná zku-
šenost, které nelitujeme.

Mk

Exkurze na Mohylu míru
V úterý 22. ledna podnikli žáci 8. ročníku ex-

kurzi na Mohylu míru. Zdejší moderní multi-
mediální expozice, umístěná v renovovaném
muzejním objektu sousedícím s památníkem, je
velmi vhodným doplněním učiva dějepisu o na-
poleonských válkách a bitvě u Slavkova. Výklad
o bitvě byl doplněn návštěvou kaple památníku,
pod jejíž podlahou jsou uloženy ostatky vojáků
nalezené v prostoru bývalého bojiště. Žáci si sa-
mozřejmě vyzkoušeli i zdejší zvláštní diagonální
akustiku způsobenou parabolickým zaklenutím
stropu, kdy šepot v jednom rohu je slyšet v pro-
tilehlém rohu ve stejné hlasitosti.

V úterý 15. ledna se naše škola zúčastnila na-
táčení soutěžního pořadu pro žáky Bludiště
v České televizi v Ostravě. Naši školu repre-
zentovali žáci 9.A, kteří vytvořili čtyřčlenné
družstvo (A. Bělohoubková, M. Kohoutková,
A. Rosypal, J. Vyhnánek). V hledišti jim fandili
spolužáci z 9.A i 9.B. Natáčení probíhalo v od-
poledních hodinách a nejen pro žáky to byl ob-
rovský zážitek. Kromě sportovně zaměřených
úkolů plnili soutěžící také disciplíny vědo-
mostní. Souboj mezi naší školou a ZŠ Měřín

Dny otevřených dveří
Ve dnech 16. a 18. ledna pořádala naše škola

Dny otevřených dveří. Rodiče i malí budoucí žáčci
mohli navštívit školu, prohlédnout si učebny nebo
se podívat přímo do výuky kteréhokoliv předmětu
na prvním i druhém stupni. Ředitel školy zodpo-
věděl dotazy ke školní docházce a k organizaci zá-
pisu. Této příležitosti využily přes tři desítky náv-
štěvníků, kteří tak měli možnost udělat si bližší
obrázek o naší škole a výuce v ní.

Olympiáda v českém jazyce
Ve čtvrtek 7. února se ve Vyškově konalo

okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši
školu reprezentovaly vítězky školního kola Saša
Bláhová z 9.B a Anička Moudrá z 8.A. Obě dívky
se svého úkolu zhostily více než dobře – Saša ob-
sadila krásné 3. místo a také Anička se umístila
v první polovině soutěžících. Oběma dívkám gra-
tulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Úspěch v dějepisné soutěži
V úterý 29. 1. proběhlo v Domě dětí a mlá-

deže ve Vyškově okresní kolo Dějepisné olym-
piády. Letošní tematické zaměření znělo: „Od
pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“.
S velkou radostí konstatujeme, že okresní kolo
skončilo velkým úspěchem obou žákyň naší
školy, které se jej zúčastnily. Hana Mlčochová
z 8.A  obsadila 3. místo a vítězkou soutěže se
stala žákyně 9.B Alexandra Bláhová. Dívky tak
budou moci své znalosti uplatnit také v kraj-
ském kole soutěže. Srdečně jim blahopřejeme
a přejeme hodně štěstí při řešení dalších úkolů.

V pátek 25. ledna se žáci 2. a 3. ročníku
zúčastnili vzdělávacího programu „Hospodář-
ství u Šnofouse“ a „Zvířata v zimě“. Druháci
si vyzkoušeli, jak se žije domácím zvířatům na
statku, zahráli si na slepičky, namalovali ob-
rázky pravým husím brkem, ale největším zá-
žitkem byla vlastní výroba másla a tvarohu
a jeho ochutnávka.

Třeťáci poznávali zvířata z volné přírody, do-
zvěděli se, jak přežívají zimu, čím se v zimě
živí a zahráli si na veverky a ježky. Nakonec si
všichni odlili zvířecí stopy ze sádry. Celý pro-

Zábavná soutěž pro žáky – Bludiště

Návštěva „Lipky“ v Brně

Táta jede do Prahy aneb Zápis do prvního ročníku

Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

počít. Zamířili jsme tedy k lavici, na které byly při-
praveny pastelky a čisté bílé papíry. „Šimi, co kdy-
bys mi něco nakreslil!“ navrhla jsem a s úlevou
pozorovala, jak bez váhání vybírá z krabičky fi-
alovou pastelku a ochotně se pouští do kreslení.
Na papíře se objevila dvě malá kola spojená čarou
a oblouk dotvářející typickou siluetu auta. Musím
přiznat, že mě Šimon „dostal“ svou dokonalou
představou toho, co chce nakreslit. Nad ničím ne-
zaváhal a pohotově odpovídal na moje otázky
i v průběhu kreslení. „To bude nákladní auto?“
zeptala jsem se, když ze zaoblené střechy začala
vyrůstat rovná čára. „Ne, to bude normální, toto je
anténa,“ vysvětlil s přehledem a pustil se do do-
končování detailů. „Jedny dveře, druhý dveře, vo-
lant“. „A co okna, bude mít tvoje auto okna?“ Ši-
monek bez odpovědi umístil dvě čtveratá okna na
příslušné místo a pustil se do kreslení usměvavého

řidiče. Na mou otázku, kde má řidič ruce, doplnil
Šimon paže, dlaně a pak na malou chvíli zaváhal.
Nejdřív jsem nerozuměla jeho počínání, protože
doposud přenášel svou představu automobilu na
papír s přehledem a naprosto plynule, když však
vytáhl zpod lavice levou ruku a spočítal si prsty,
bylo hned všechno jasné. „A ještě boty,“ prohlásil
pevně a zabalil řidičova chodidla do úhledných ob-
loučků. „Šimonku, kdo řídí to auto?“ „Táta.“ „A
kam jede?“ „Táta jede do Prahy.“ Ukončil svou vý-
tvarnou etudku  a já jsem ho pochválila za pěkný
obrázek, který mi později ještě sám podepsal. 

Tréma byla nadobro pryč a budoucí žáček –
prvňáček s přehledem a s jistotou odpověděl na
všechny mé další otázky. Tentokrát jsem odchá-
zela ze zápisu prvňáčků s obrázkem „na památku“
a s příjemným pocitem, jak nám ty děti i drobností
vždy dokážou vylepšit život. (KamPod)

Myslíte si, že je pro žáčka-předškoláčka jed-
noduché absolvovat zápis do 1. třídy? I když ho
všichni v jeho okolí přesvědčují, jaké to bude ve
škole príma a pomáhají mu se připravit, přesto (ať
už si to uvědomuje nebo ne) je to jeho první velká
zkouška odvahy. Přichází s maminkou, tatínkem
a někdy i celou rodinou do neznámého prostředí.
Spousta zajímavých a nových věcí bombarduje
jeho smysly. Všichni dospělí se sice usmívají, ale
maminky zároveň trnou, jak to jejich dítko dneska
uspěje. Tréma prostě k takovému dni patří a ten,
kdo ji dokáže překonat, je vítěz. Také pro paní
učitelky je setkání s budoucími prvňáčky silným
zážitkem. Dovolte mi, abych se s vámi o jeden,
který mi udělal velkou radost, podělila. 

Šimonek přišel k zápisu s maminkou a zprvu
byl trošku nesmělý. Když se rozhlédl po vyzdo-
bené třídě, zarazil se a najednou nevěděl, co si

Druháci v Lipce Foto: archiv školy

Deváťáci v televizní soutěži Bludiště Foto: archiv školy
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Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 22. března do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz
Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 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

BOŠOVICE

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

Hradební 38, Slavkov u Brna

OTEVÍRÁME 1. BŘEZNA

Již dlouho před patnáctou hodinou postávali
první zájemci před novým pivovarem ve Slav-
kově. V pátek 15. února pivovar slavnostně ote-
vřel a nedočkaví milovníci piva mohli konečně
ochutnat první sklenice zlatavého moku.

Návštěvníky přivítal jednatel Slavkovského
pivovaru, pan Jiří Hořava mladší, který poté
přestřihl stuhu, čímž pivovar oficiálně zahájil
svůj provoz. To byl také povel pro připravené

číšníky a servírky, kteří natěšeným zákazníkům
roznášeli první sklenice slavkovského piva.

Pivovar má svoje sklenice s originálním
logem Slavkovského pivovaru a také tácky –
porcelánové i papírové. Hned první den byl
mezi sběrateli jak o tácky, tak i o sklenice velký
zájem. Do Slavkova přijeli ze všech koutů re-
publiky, aby si cenné suvenýry mohli odvézt
domů.

Slavkovský pivovar zahájil provoz
Hlavní zájem však byl o slavkovské pivo.

Jaké bude? Pivovar má ve stálé nabídce čtyři
druhy piva: Slavkovskou desítku, Slavkovskou
dvanáctku (obě jsou spodně kvašené světlé le-
žáky), dále je to Slavkovský kancléř – 13%
tmavý speciál pojmenovaný podle kancléře Vác-
lava Antonína Kounice. Čtvrtým pivem je Slav-
kovské bílé – je to pšeničné světlé pivo, typ na-
zývaný jako weissenbier. Piva jsou nefiltrovaná
a nepasterizovaná, a tím si zachovají plnou chuť,
živé kultury, vitaminy a minerální látky.

Vysoké stropy s dřevěnými trámy, velká okna
s vhodně sladěnými záclonami, stylové měděné
lampy a dubový nábytek dělají restauraci velmi
příjemnou. Obsluha byla rychlá a milá. Odchá-
zíme s dobrým pocitem a rádi se sem budeme
vracet. red.

Otevření restaurace Slavkovského pivovaru Foto: B. Maleček

Pivo chutnalo všem Foto: B. Maleček

Slavkovská piva Foto: B. Maleček

Instruktáž vaření piva Foto: B. Maleček





15SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2013

www.RezidenceAusterlitz.cz 

gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,

info@rezidenceausterlitz.cz 

ULICE SLOVÁKOVA

SLAVKOV U BRNA

DOKONČENÍ LISTOPAD 2013

PRODEJ BYTŮ A RD

50Bytů

17RD

Milan Májek
a syn
nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975

775 697 788
www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.
so 8–11 hod.

HUTNÍ
MATERIÁL

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

tel. 604 994 476
Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Kosmetika Možnost vyzkoušení

ˇPoradenská kancelár
Prodej

• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny – mladý (zelený)

ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství
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Palackého nám. 87
Slavkov u Brna

 tel 777 55 64 88
 elioptik@gmail.com

www.elioptik.com

Palackého nám. 87

jediná multifokální brýlová skla pro vidění
na všechny vzdálenosti

cena již od

1990,– Kč/ks

www.hotelausterlitz.cz

Na Golfovém hřišti 1510
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 588
e-mail: info@hotelausterlitz.cz

Golf Hotel Austerlitz si Vám dovoluje
představit nového šéfkuchaře, 

pana Lukáše Nečase, který na tuto pozici
nastupuje 1. 3. 2013. Je to jeho první
pracovní pozice v ČR od  vyučení v Brně
v roce 1995. 

Lukáš Nečas studoval a pracoval v oboru
gastronomie v australském Melbourne
a od roku 2007 pracoval na pozici
kuchaře/šéfkuchaře v irském Dublinu.

Jeho zkušenosti z pohostinství jsou
opravdu velké a získané především
v zahraničí. Mimo jiné pracoval
i v restauraci oceněné michelinskou
hvězdou. 

Věříme, že jsme Vás nalákali k vyzkoušení
naší nové kuchyně. Na ukázku z jídelního
lístku vybíráme:

12 hodin tažené jehněčí v silném
základu a víně z Archlebova,
zahuštěné perníkem a servírované
s rozmarýnovou krupicí
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žitky v podobě flambovaných palačinek, me-
dovníků, míchaných nealkoholických nápojů
a praktické ukázky carvingu, kterou si připravili
žáci oboru hotelnictví. Poděkování za zdařilý
průběh dnů otevřených dveří patří všem nejen
pedagogům a učitelům odborného výcviku za
podávání informací o studiu, ale i žákům, kteří
se aktivně zapojili a výborně naši školu prezen-
tovali před veřejností. Ing. Hortová, ISŠ

Již podruhé v letošním školním roce se naše
škola 18. a 19. ledna otevírala veřejnosti s mož-
ností nahlédnout „pod pokličku“ teoretické
i praktické výuce, a to s jediným cílem, prezen-
tovat práci našich učitelů a žáků v tom nejlep-
ším světle. Kromě informací o možnostech stu-
dia na naší škole a prohlídky obou areálů ve
Slavkově u Brna i Rousínově byl každý z náv-
štěvníků obohacen o skvělé gastronomické zá-

Společenský ples
V pátek 8. února proběhl již 18. společen-

ský ples pořádaný Nadačním fondem Student
a ředitelstvím ISŠ ve Slavkově u Brna. O hu-
dební doprovod se po celý večer výborně po-
starali členové skupiny Relax Band Šaratice
a Karel Gott revival, nechybělo ani tradiční
taneční vystoupení. Vrcholem večera byla
soutěž o mnoho zajímavých cen a výrobků.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří
do naší soutěže o ceny přispěli. Doufáme, že
všichni přítomní se příjemně bavili a těšíme
se na 19. společenský ples. ISŠ

Přednáška S tebou o tobě
Dne 17. ledna žákyně prvních ročníků ISŠ ab-

solvovaly přednášku paní Marie Šindelářové
S tebou o tobě. Zajímavou formou si připomněly
zásady správné hygieny a zdravého životního
stylu. Dozvěděly se rovněž některé nové infor-
mace o významu pravidelného cvičení na repro-
dukční zdraví. Znovu si uvědomily, jak se chrá-
nit před pohlavně přenosnými chorobami a jaký
mají význam pravidelné preventivní prohlídky
u gynekologa. Z přednášky si odnesly nejen nové
vědomosti, ale i reklamní balíčky se vzorky hy-
gienických potřeb. Nikola Preisová, žákyně ISŠ

SAPERE je mezinárodní nezisková organi-
zace - sdružení se sídlem v Bruselu, které si
klade za cíl přispívat  zdraví a zdravému život-
nímu stylu spotřebitelů vzdělávacími programy,
které dávají možnost rozvíjet zdravé a vyvá-
žené nutriční návyky.

Jedním z takových programů je i soutěž pro
žáky základních a středních škol „SAPERE –
vědět, jak žít“, do které se letos poprvé zapojili
studenti 3. ročníku oboru hotelnictví. V sou-
těžních otázkách měli možnost prověřit své te-
oretické a praktické znalosti z oblasti zdravé
výživy včetně zdravého životního stylu získané

Stává se již tradicí, že vždy před prázdninami
organizuje naše škola nějaký sportovní turnaj.
Před Vánocemi to byl turnaj ve florbalu a před
jarními prázdninami si žáci zahráli nohejbal. Na
přihláškách se nám sešlo celkem 12 tříd o celko-
vém počtu 48 žáků. Tento turnaj byl novinkou
a překvapil nás velký zájem o nohejbal. Snad
tomu pomohla i česká reprezentace, která se již
několik let pohybuje ve světové špičce a pravi-
delně se umisťuje na prvních místech. Jedním
z žáků, který se turnaje zúčastnil, je bratrem če-

ského reprezentanta a také on tuto hru ovládá
mistrně. Proto nebylo žádným  překvapením, že
jeho družstvo třídy 2.B HT celý turnaj vyhrálto.
Soutěž byla organizována vyřazovacím způso-
bem a poražené družstvo muselo odejít do výuky.
To samozřejmě motivovalo žáky až někdy k nad-
lidským výkonům a na hřišti by nechali duši. Po-
stupně se do poslední semifinálové čtyřky do-
stala družstva 3.A TR, 3.B KČ, 3.A KČ a 2.B
HT. O třetí místo si zahráli žáci tříd 3.A TR
a 3.B KČ a bronzové medaile získali žáci – truh-
láři z 3.A TR. Finále mezi 3.A KČ  a 2.B HT
bylo poměrně vyrovnané jen do doby, než naplno
začal hrát již výše uvedený žák Jan Müller
a prakticky rozhodl o vítězi celého turnaje. Ví-
tězné družstvo studentů hotelnictví z 2.B HT ve
složení Lukáš Oroš, Mojmír Husovský, Jakub
Klimek a Jan Müller získalo zlaté medaile.

Doufáme, že se tento turnaj  zařadí mezi tra-
diční a budeme na něj pamatovat i v budoucích
školních rocích. Další sportovní akci připravu-
jeme před Velikonocemi a půjde o velmi oblí-
bený futsal. Doufáme, že nám vyjde počasí,
neboť tento turnaj budeme hrát na venkovním
školním hřišti. Učitelé TV, ISŠ

v předmětu Nauka o potravinách a výživě. Ve
školním kole se nejlépe umístily žákyně Jana
Hlaváčková, Kateřina Hálová, Michaela Ste-
hlíková, Hana Cupáková, Denisa Neduchalová
a Jana Hrabovská. První tři soutěžící postoupili
do okresního kola, kde se umístili na skvělém
2. místě. K výbornému výsledku gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů v příštím, již 4. roč-
níku soutěže.

Více informací o soutěži „Sapere – vědět, jak
žít“ naleznete na webových stránkách http://
www.saperesoutez.cz.

Ing. Hortová, ISŠ

Dny otevřených dveří 

Školní turnaj v nohejbale

Soutěž „Sapere – vědět, jak žít“

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, kulhankova@iss-slavkov.eu

Dny otevřených dveří Foto: archiv školy

Nohejbalisté Foto: archiv školy

Naše žákyně Foto: archiv školy
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Od poloviny ledna až do poloviny února se
vše v mateřské škole Karolínce odehrávalo ve
znamení pohádek. Po pohádce pana Hrušky
O červené Karkulce následoval výlet autobusem
do brněnského divadla Radost na pohádku
Míšek Flíček. Příběh podobný pohádce o Budu-
línkovi děti velmi zaujal a ti starší ho dovedli
pěkně převyprávět. Děti v pořádku zvládly cestu
autobusem do Brna i zpět a těšily se, že se někdy
příště znovu někam autobusem vydají. V únoru
jsme si ve školce pohádky nejen vyprávěli
a hráli, ale prožili jsme i malé „domácí kino“
s promítáním pohádky o Dvanácti Měsíčkách. 

Naše předškoláky čekala veliká událost –
zápis do základní školy. Společně s paní učitel-
kou Janou z oddělení Rybiček však ještě před-
tím navštívili Základní školu Tyršova, kde byli
zapojeni do výuky a poprvé tak vyzkoušeli
atmosféru první třídy, a to nejen sezením ve
školní lavici. Mohli si napsat svoje jméno kří-
dou na tabuli a nakonec zazpívali prvňáčkům
písničku „Želva leze pomalu“. Děkujeme první

třídě na Tyršově za přijetí a možnost pro naše
budoucí prvňáčky prožít tyto jedinečné chvíle.

Začátkem měsíce února jsme si povídali o Ma-
sopustu a nás v KMŠ čekal maškarní ples. Děti
i paní učitelky v tento den přišly oblečeny v růz-
ných převlecích. V sále na nás čekalo kouzelné
království, ve kterém měly děti plnit úkoly, aby
mohly zachránit princeznu a donést do královské
pokladnice nějaký ten zlaťák. Barevné království
tak bylo pílí a šikovností dětí zachráněno! Děti
byly spokojené, že mohly pomoci a ještě u toho
prožily spoustu legrace při výcviku koní, házení
do kouzelného prstenu, opravě obrazárny, stavbě
věže nebo navlékání korálů pro princeznu. Ma-
škarní jsme si prostě užili, jak by ne, když letos už
během jarních prázdnin začala příprava na Veli-
konoční svátky, a to je pak třeba se i trochu zti-
šit… Rodičům patří pochvala za přípravu masek
a originálních doma vyrobených převleků. Zbývá
už jen přání požehnaně prožitého postního období
a ještě trochu těch sněhových dětských radová-
nek. Za KMŠ p. uč. Jana Kejnovská a s. Josefa

Pohádkový čas v KMŠ Karolínce

Zájezd rybářského kroužku na pstruhy

V Havlíčkově ulici chybí kontejnery

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

K napsání těchto řádků mě inspi-
rovaly dva články v minulém Zpra-
vodaji – Slovo starosty města a Tří-

dit nebo netřídit? 
Nejen já, ale i řada dalších občanů, kteří vy-

užívali kontejnery na tříděný odpad v Havlíč-
kově ulici, máme od konce loňského roku prob-
lém. Na sběrném místě bývaly tři kontejnery –
na plast, sklo a papír. Asi od listopadu 2012 zů-
staly pouze ty na papíry a plasty, ale kontejner
na sklo chybí. Takže třídit nebo netřídit? Většina
zvolí zřejmě druhou variantu, někteří třídí a za-
nechávají odpad v různých pytlech na původním
sběrném místě. Je spousta starých lidí nebo těch,
kteří nemají auto, a pro ně je nemožné vozit
odpad na jiná vyhrazená místa nebo do sběrného
dvora. Obávám se tedy, že pokud se situace ne-

změní, budou zřejmě vznikat nové černé
skládky. Tuto dobu si moc dobře pamatuji! Bude
to bohužel velký krok zpět! Pan starosta ve svém
úvodním článku řeší ekonomické otázky, akce
a činnosti, které město hradí ze svého rozpočtu.
Z rozpočtu bylo hrazeno i vybudování sběrného
místa na Havlíčkově ulici. O účelnosti této in-
vestice je však možno pochybovat, protože daný
záměr není naplněn. Vedoucí odboru ŽP mi na
dotaz ohledně této záležitosti odpověděl, že mě
sice chápe, ale že řeší i požadavek majitele ob-
chodu, kterému existence tohoto sběrného místa
činí problémy. Jsem pro třídění odpadu, pořádek
ve městě, hodně zeleně, prostě příjemné životní
prostředí pro všechny, na čemž bych se jako
obyvatel Slavkova ráda podílela, ale bez vytvo-
řených podmínek to nejde. D.M. 

Sportovní ples
Vážení přátelé, zveme vás na 41. sportovní

ples, který se koná v sobotu 2. března od 20
hod. ve Společenském centru Bonaparte.

K tanci bude hrát skupina Hamrla Boys
z Brna, bohatá tombola zajištěna. Lístky v ceně
149 Kč je možno od února objednávat na
schůzi Výkonného výboru SK Slavkov u Brna
každé pondělí v restauraci U Havrana od 18.30
do 19 hod.



II. vepřové hody
Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na

domácí zabijačku, která se uskuteční v sobotu
9. března  od 9 do 15 hodin v prostorách před
Zámeckou vinárnou „U Edy“. Připraveny jsou
jitrničky, jelítka, tlačenka, ovárek, zabijačkový
guláš a jiné speciality. Těšíme se na Vaši náv-
štěvu. Kolektiv Zámecké vinárny

Zámecký bál
Vážené dámy, vážení pánové, do širokého,

dalekého okolí se všem na vědomost dává, že
se 2. března 2013 od 18 hodin v Zámecké vi-
nárně „U Edy“, II. zámecký bál koná. Přijďte
v oděvu prostém i šlechtickém, k tančení však
pohodlném. Připraven je pro vás bohatý pro-
gram: přivítáním panstva to vše začíná, liquer
a la santé, večeře, tombola, do které když drob-
ností přispějete nebudeme se zlobit. Po celý
večer hudba v podání p. Ing. Mirka Černého.
Celé toto mecheche bude stát 200 Kč. Tombola
lístek kus 5 Kč. Jste co nejsrdečněji zváni.

T - CLUB BŘEZEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna

Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606

1. 3. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80  90
léta

2. 3. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
8. 3. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k - Rockotéka (show)
9. 3. DJ CORONA - Dance/Club/House/Techno/

R&B/Rock
15. 3. DJ Petr Jaroš - Radio hits
16. 3. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
22. 3. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80  90

léta
23. 3. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
29. 3. DJ CORONA - Dance/Club/House/Techno/

R&B/Rock
30. 3. 2013 EXIT - live! 
WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Ráno 2. února jsme se sešli s dětmi a jejich
rodiči ve Slavkově za kostelem, kde na nás
čekal autobus. Cíl cesty byl již tradiční – sou-
kromý rybník v Sobáčově. Jezdíme tam každo-
ročně v zimě lovit pstruhy. Rybník má několik
výhod – je dobře zarybněn,  bezpečnost dětí je
zajištěna tím, že loví z mola, takže nehrozí ne-
bezpečí, že se někdo proboří ledem, také zázemí
v podobě toalet a občerstvení je na dobré
úrovni. 

Přes nepřízeň počasí (na únor až příliš teplo
a drobný déšť) byla nálada výborná, všichni se
těšili na lov a zážitky s novými kamarády.

Po příjezdu a nezbytných úvodních formali-
tách to konečně začalo.  Záběry na sebe nene-
chaly dlouho čekat a brzy byly na břehu první
ulovené ryby. Ty byly při chuti po celou dobu

našeho pobytu, takže si na své přišel každý a to
včetně doprovodu dětí. Nikdo neodjížděl
s prázdnou, dokonce i počasí se umoudřilo
a přestalo pršet. Vydařený výlet jsme zakončili
návštěvou v nedalekých Lošticích a nákupem
dobrot v podnikové prodejně firmy vyrábějící
známe tvarůžky.

Do Slavkova jsme dorazili brzy odpoledne.
Všichni sice unavení, ale po všech stránkách
spokojení. Pomalu se začínáme těšit na další
akce pořádané v rámci dětského rybářského
kroužku při DDM ve Slavkově u Brna. Kdo
máte náladu a vztah k přírodě a rybám zvlášť,
přidejte se k nám. Informace rádi poskytnou
pracovníci DDM.

Petrův zdar za MO MRS Slavkov
Antonín Křivonožka, Miroslav Čermák, Zdeněk Šimek

Rybáři v Sobáčově Foto: 2x K. Šimková
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V pátek 18. ledna se v běžeckém koridoru
Sportovního centra Brno-Nový Lískovec usku-
tečnil halový přebor atletických přípravek,
mladších a starších žáků. Pro všechny kategorie
byly vypsány pouze běžecké disciplíny a sou-
těž ve skoku dalekém. Závody byly skvělou pří-
ležitostí konfrontace výkonnosti některých na-
šich mladých nadějí se svými vrstevníky
z těchto atletických oddílů Brněnska: AC Mo-
ravská Slávia Brno, TS Oslavany, AK Morav-
ský Krumlov, ŠAK Židlochovice, AK Kuřim,
JAC Brno, Bač line sport, Čiba Sport, Atletika
Přísnotice.

Nejúspěšnějším účastníkem celého přeboru
se stal Slavkovák Samuel Vinkler (roč. 2004),

který všechny své starty přetavil v cenné kovy.
Zvítězil v běhu na 60 metrů (10,1 s) i ve skoku
dalekém(305 cm) a v běhu na 200 metrů získal
stříbrnou medaili(39,6 s). 

Suverénem nejmladší kategorie (roč. 2006
a mladší) byl opět náš atlet Jan Fiala, který vy-
stoupil na nejvyšší stupeň dvakrát pro zlato, a to
v běhu na 60 metrů (10,8) a ve skoku dalekém
(266 cm). 

Sbírku medailí pro Slavkov doplnili Adéla
Červinková (roč. 2005) stříbrem za běh na 200
metrů (10,7 s; za zmínku stojí i její  dvě 4.
místa: ve sprintu na 60 m a skoku dalekém)
a Jakub Janek (roč. 2004) bronzem v téže dis-
ciplíně (40,6 s).

sledků. Kromě soutěží děti také pomáhají zvidi-
telňovat hasiče, zvláště mezi mladou generací.
Praktická ukázka z výcviku a požárního sportu
v rámci Dnů Slavkova je toho příkladem.

Závěrem zprávy zaznělo poděkování všem,
kteří se aktivně podílejí na chodu sboru a jeho ak-
tivitách, kteří neváhají obětovat vlastní čas ve
prospěch druhých.

Ing. Doležel poděkoval jménem svým, jménem
vedení města i jeho občanů hasičům za jejich dob-
rovolnou práci a popřál jim i jejich rodinám vše
nejlepší v letošním roce. Jménem nemocného ve-
litele stanice HZS ve Slavkově Ing. Jaborníka se-
známil přítomné se změnami na stanici i se struč-
ným výčtem zásahové činnosti pan Roman Žilka.
Pan Šmerda pozdravil naše jednání jménem OV
MHJ a sboru z Křenovic. Poděkování za spolu-
práci zaznělo i od sborů z Nítkovic a Strabenic.
Na závěr bylo členskou základnou schváleno
usnesení a jednání bylo ukončeno.

A co bylo závěrem jednání? Nejen to, že ha-
siči jsou i nadále schopni pomoci svým spoluob-
čanům, ale že se i nadále musí rozvíjet, školit se
a cvičit, ale také shánět nové členy, kterým budou
moci předávat své zkušenosti, tak jak to trvá už
130 let. Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

Také ostatní reprezentanti našeho atletického
kroužku při DDM: Veronika Andrýsková, Te-
reza Stehlíková, Petra Bechová i Adam Janek se
statečně prali se svými soupeři i nervozitou
a dosáhli velmi pěkných výsledků. Všichni měli
možnost nasát atmosféru dobře připravených
závodů a získat cenné zkušenosti, které se jim
budou v jejich další sportovní kariéře určitě v

Kompletní výsledky na webu našeho oddílu
na: atletika-slavkov-u-brna.webnode.cz

Poděkování patří manželům Andrýskovým
a Bechovým, kteří se postarali nejen o dopravu
závodníků, ale svým hlasitým povzbuzováním
pomáhali všem našim atletům dosáhnout co
nejlepších výkonů. Trenéři

V pátek 25. ledna se konala výroční členská
schůze Hasičského sboru ve Slavkově u Brna
v restauraci Gól na Zlaté hoře. Kromě členů
sboru byli přítomni také hosté – dále místosta-
rosta města Ing. Doležel, zástupce OV MHJ Vy-
škov pan Ladislav Šmerda a delegace hasičů
z Křenovic, Nítkovic a Strabenic.

Jednání zahájila jednatelka sboru Ing. Ma-
cháčková, přivítala přítomné a požádala o minutu
ticha za zesnulé členy. Dále starosta sboru pan
Malý přednesl zprávu o činnosti. Ta se vracela
k události, která dominovala činnosti sboru v prv-
ním pololetí – přípravě na oslavy 130. výročí za-
ložení dobrovolného hasičského sboru ve Slav-
kově u Brna, která pak proběhla v rámci Dnů
Slavkova. Bylo odpracováno mnoho hodin na pří-
pravě a poděkování patřilo všem, kteří se na této
akci podíleli. Poděkování patřilo samozřejmě
také vedení města a sponzorům, bez jejichž pod-
pory by realizace této akce byla velmi obtížná,
ne-li nemožná. Ovšem tyto oslavy nebyly jedi-
nou činností. Starosta připomněl, že kromě sa-
motné zásahové činnosti naši členové absolvují
také školení a výcvik, účastní se soutěží v požár-
ním sportu, asistují při různých akcích jako jsou
například pálení čarodějnic nebo Fechtl cup a po-

kračují v mezinárodní spolupráci s kolegy z fran-
couzského Darney.

Pokud jde o zásahy, tak v loňském roce jed-
notka vyjela celkem ke 24 událostem. Z tohoto
počtu bylo 17 požárů, 2 technické pomoci, 2 do-
pravní nehody, 3 taktická cvičení. Z těch vý-
znamnějších zásahů bych zmínil požár haly na
výrobu dřevěných pelet v lednu 2012, která trvala
přes 5 hodin, dále rozsáhlý březnový požár trávy
v Kloboučkách, jehož likvidace trvala také
dlouhé hodiny, a kde zasahoval i vrtulník PČR
s hasícím Bambi vakem, likvidaci následků do-
pravní nehody na dálnici u Rousínova, kde došlo
k rozsypání obilí z návěsu nákladního auta, na
kterém následně havarovala tři osobní vozidla,
nebo například prosincový rozsáhlý a dlouhotr-
vající požár výrobní haly v Lulči, kde se kvůli ne-
příznivým klimatickým podmínkám střídaly jed-
notky po cca 6–7 hodinách.

Ve zprávě opět zazněla pochvala na adresu
družstva žen, které kromě požárního sportu také
reprezentovaly Slavkov při oslavách v Darney
a velmi významně se podílely na zabezpečení
oslav výročí založení sboru.

Zapomenout nesmíme ani na družstvo žáků,
které dosahuje na soutěžích trvale kvalitních vý-

Hasičské bilancování

Halový přebor žáků v atletice
Slavkovští atleti Foto: E. Bechová

Družstvo mládeže se svými vedoucími Foto: R. Lánský Zpráva o činnosti Foto: R. Lánský

Rozcvička Foto: E. Bechová Slavkovští medailisté Foto: E. Bechová
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lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Centrum na-
bízí pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (ca-
nisterapie, muzikoterapie, výroba drobných
předmětů, cvičení  těla, jemné motoriky, paměti
apod.).

Každý uživatel si může vybrat, zda bude do-
cházet pětkrát týdně na osm hodin denně, jednou
týdně na pár hodin nebo úplně jinak. Centrum
svým uživatelům také nabízí svozové auto –
pokud je potřeba, je možné uživatele vyzvednout
u něj doma, pomoci připravit jej na cestu a poz-
ději ho zase domů vrátit, doprovodit ho na
nákup, k lékaři a podobně. 

Centrum denních služeb sídlí v přízemí měst-
ské budovy Domu s pečovatelskou službou,
Polní 1444 a přístup do něj je zcela bezbariérový.

Charitní služby nabízejí své služby
Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slav-

kově u Brna Centrum denních služeb pro seni-
ory a osoby se zdravotním postižením (od 27
let věku), kteří vzhledem ke svému věku nebo
zdravotnímu stavu ztrácí svoji soběstačnost. Ta-
kové osoby nemohou být samy doma a jsou od-
kázány na pomoc někoho druhého. Centrum den-
ních služeb se snaží takovým rodinám pomoci
v tom, aby jejich blízký mohl co nejdéle zůstat
doma ve svém přirozeném prostředí a nemusel se
stěhovat do domova, ústavu, LDN či podobného
zařízení. A zároveň, aby osoba pečující měla do-
statek času sama na sebe, na svoje zaměstnání,
povinnosti, domácnost, koníčky, rodinu. 

Ke každému uživateli je přistupováno indivi-
duálně, což umožňuje prožít jejich čas s pocitem
potřebnosti, podporuje to setkávání s dalšími

V případě zájmu o tuto službu je možné do-
mluvit se na individuální prohlídce prostor Cen-
tra a před uzavřením smlouvy o poskytování
služeb nabízíme jednu až tři návštěvy zdarma,
aby si zájemci mohli nezávazně vyzkoušet, zda
by jim tato služba vyhovovala.

Vedoucí Centra denních služeb Slavkov
u Brna je možné kontaktovat telefonicky na
čísle 734 435 125 nebo emailem na cds.slav-
kov@charita.cz. Více informací na www.hodo-
nin.charita.cz.

Přejeme si, aby každý člověk mohl prožívat
svoje dny s pocitem naplnění a aby se i přes těž-
kosti, které mu způsobuje jeho věk či zdravotní
stav, mohl na něco těšit.

Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS.
vedoucí – sociální pracovnice

Persefona se představuje
Persefona je

občanské sdru-
žení poskytu-
jící odborné

sociální, právní a psychologické poradenství
obětem domácího násilí, sexuálního násilí
a znásilnění. Jsme tu také pro ty, kteří se obě-
tem uvedeného příkoří snaží pomoci.

Naše služby poskytujeme ve Slavkově
u Brna dva dny v měsíci, kdy kromě již zave-
deného třetího pondělí v měsíci v době od 13
do 17 hodin, probíhá poradenství také každou
první středu v měsíci v době od 9 do 13
hodin v Charitní poradně, Polní 1444.

V prvním pololetí roku 2013 jsou to tyto
termíny: 6. 3. a 18. 3., 3. 4. a 15. 4., 20. 5., 5.
6. a 17. 6.

První konzultace s klientem probíhá s terénní
sociální pracovnicí, která v případě potřeby

zprostředkuje další konzultaci klienta s práv-
ničkou nebo psycholožkou Persefony o.s.

Na konzultaci v uvedených termínech je
možné přijít bez objednání, ale jistější je se te-
lefonicky objednat na mobilní lince
737 834 345 nebo na pevné lince 545 245 996
v pracovní dny v čase 9–17 hod.

Přijďte se poradit, jsme tu proto, abychom
Vám podali pomocnou ruku. Nabízíme pomoc,
podporu a bezpečný prostor pro váš příběh. Po-
radenské služby poskytujeme v rámci projektu
Přijdeme až k Vám – zlepšení místní dostup-
nosti služeb obětem domácího násilí, znásilnění
a sexuálního zneužívání. Projekt je financován
z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního roz-
počtu ČR a je realizován od června 2011 do
května 2014

Kontakty: sídlo organizace:
Persefona o. s., Jiráskova 8, 602 00 Brno
Mobilní linka: 737 834 345
Pevná linka: 545 245 996
E-mail: domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

Pozvání na 2. ročník
festivalu Slavkovské
divadelní dny 2013

Občanské sdružení Farní divadlo Simsala
Bim vás srdečně zve na festival Slavkovské di-
vadelní dny 2013, který se pod záštitou města
Slavkov u Brna uskuteční od pátku 8. do ne-
děle 10. března.

Prodej vstupenek – půlhodinu před každým
představením. Cena vstupenky 50 Kč. Předpro-
dej vstupenek – od 18. února ve Fotoateliéru
v Husově ulici ve Slavkově (vedle pohřební
služby).

Na festivalu se představí v odpoledních a ve-
černích představeních pět dospělých ochotnic-
kých souborů a ve dvou krátkých předprogra-
mech s upoutávkou na premiéru pohádky, dva
školní divadelní soubory. Přijďte se s našimi di-
vadelními hosty pobavit a zažít neopakovatel-
nou festivalovou atmosféru.

Program festivalu naleznete na straně 14. In-
formace o souborech a představeních naleznete
výš na straně.

Farní divadlo Simsala Bim (FDSB),
Slavkov u Brna

Zkrocení zlé ženy (autor: W. Shakespeare-
L. Nosková) – pátek 8. 3., v 9.15 h.(pro školy)

Tato komedie zpracovává věčné a vděčné
téma vztahů mezi muži a ženami. Jde o příběh
dvou sester, v němž svatba mladší Bianky závisí
na svatbě starší hubaté Kateřiny, kterou si však
nikdo nechce vzít.

Kostlivec ve skříni (autor: R. Kneisel,
úprava L. Nosková) – sobota 9.3., v 15 h.

Komedie vás zavede do doby našich pra-pra-
rodičů, kdy se ještě nosila slušnost, čest nebylo
prázdné slovo a každý prohřešek proti morálce
se na rozdíl od dnešních způsobů nevystavoval
na odiv, ale naopak tutlal, protože znamenal ne-
betyčnou ostudu a skandál. 

Dramatický a divadelní kroužek při
ZŠ Komenského ve Slavkově

Dramatický kroužek pod vedením Mgr. Ivy
Kočí předvede v pátek 8. 3. v 19 h. ukázku

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

z připravované pohádkové hry ZŠ Strašov, která
vás zavede do prostředí strašidlácké školy.

Děti z Divadelního kroužku Mgr. Kamily
Podzimkové si zase připravili na sobotu 9.3.
ve 14 h. ukázku z dramatizace na motivy po-
hádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký, která v je-
jich podání má název O dvou princích a pěti
tovaryších. Premiéry obou pohádek budete
moci zhlédnout v dubnu.

Ochotnické divadlo v Mouřínově,
o.s. 

Nejšťastnější ze tří (autor: Eugéne Labi-
che) – pátek 8. 3., v 19.30 h.

Komedie odehrávající se na konci 19. století
ve Francii kriticky monitoruje partnerské troj
i víceúhelníky ve spokojené domácnosti pana
Alfonse.

Divadlo Stodola o.s. Jiříkovice 
Na správné adrese (autor: Marc Camo-

letti) – sobota 9. 3., ve 20 h.
Třeskutá a bláznivá francouzská komedie

z devadesátých let 20. století o tom, jak se dá na
novinový inzerát pořídit cokoliv, a nejen čaj-
ník… Hra plná omylů a smíchu. 

Ochotnické sdružení Bučovičtí
 Výtečníci

Strýčkovo dědictví aneb Vy se do toho
 nepleťte! (autor: Jiří Pytela) – neděle 10. 3.,
v 15 h.

V této autorské situační komedii je zasazen
obyčejný život dvou hlavních postav K. Sluníč-
kové a J. Mráčka, který se ovšem začne měnit
po té, co se dozví novinu o velkém dědictví. 

Spolek divadla Antonína Vorla Kře-
novice

Oskar a Růžová paní (autor: Eric-Emma-
nuel Schmitt) – neděle 10. 3., ve 20 h.

Divadelní inscenace humornou formou po-
jednává o posledních dnech života desetiletého
chlapce Oskara, o jeho přátelství s ošetřovatel-
kou „babi Růženkou“, která mu umožní během
posledních dnů prožít celý život.

Informace o představeních SDD 2013
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Karel Slanina (1927) 16. 1.
Jaroslava Šimková (1926) 21. 1.
Vladimír Cupák (1931) 21. 1.
Marie Tesáková (1921) 21. 1.
Ladislav Kučera (1946) 23. 1.
Anna Šolcová (1929) 25. 1.
Oldřich Patík (1947) 30. 1.
Vlasta Šedá (1931) 1. 2.
Ladislav Sedlák (1926) 6. 2.

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Nabízím kompletní vedení 

DAŇOVÉ EVIDENCE
a PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

včetně mzdové agendy
fyzickým i právnickým osobám.

Jedná se o rychlé a kvalitní služby
za příznivou cenu. Veškeré mzdové
 doklady a daňová přiznání lze podat

též v elektronické podobě.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 

723 207 075
MAGDALENA HLADKÁ
www.ucetnictvi-hladka.cz

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.
KADEŘNICTVÍ Zborovská 43 opět v provozu.
Srdečně Vás zve a těší se Gottwaldová Eva.
Objednávky na tel. 775 350 263.
SUPER UKLÍZEČKY – Úklidové služby.
Úklid domácností i komerčních objektů
www.superuklizecky.cz, tel.: 604 463 364.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
PRODÁM dům k rekonstrukci v Kobeřicích
bez RK. Cena dohodou. Tel.: 723 872 687.
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.

INZERCE

Blahopřání

Dne 23. února 2013 oslaví své životní jubileum paní 

MARCELA ŠUJANOVÁ

Do dalších let jí přeje mnoho štěstí, zdraví a lásky
manžel Miroslav, dcery Edita a Lucie, maminka Eva

a sestry Ivona a Lenka s rodinami

Vzpomínka
Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím byla maminka každému z nás.

Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí, nikdy již nezazní nám její hlas.
Dne 11. února 2013 uplyne pět smutných let plných bolesti

od smrti naší tolik milované maminky a babičky, paní

JANY ZEZULOVÉ
z Mouchnic

Dne 23. února 2013 by se dožila 68 let.
S úctou a láskou denně vzpomínáme, těm co vzpomenou s námi děkujeme.

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

Vzpomínka

Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout.

Dne 25. února 2013 vzpomínáme 5. výročí úmrtí paní  

ILONKY PANÁČKOVÉ

S láskou vzpomínají kamarádky.

Vzpomínka
Jediné srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat.

Kdybychom láskou budit je chtěli, neozve se nám víckrát, utichlo, zmklo, šlo už spát.

Dne 19. února 2013 uplynulo 10 let, co nás opustil náš manžel,
tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK SLANINA
Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout!

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka Jiřina,
dcera Eva a syn František s rodinami.

Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud, však láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.

Dne 25. února 2013 uplyne 15 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.

SLAVKOV U BRNA, Za Branou 279
Brno, Tkalcovská 3 (vedle Intersparu na Cejlu)

• 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

e-shop
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Stařenky, díky vám…

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohos-
lužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00
pro mládež, sobota v 7.30 h. 

Křížové cesty v březnu v neděli v 17,15
a v pátek v 17,30.

Obnova pro ženy, 16. 3. v sobotu Bůh tě
hledá, vede P. Tomáš Klíč,  od 9.00 do 17.00
v Domě svaté Rodiny. Hlaste se na
544 423 241.

Diecézní setkání mládeže s biskupem
v Brně, sobota 23. 3.

Křížová cesta na Urbánek, Květná neděle
24. 3. v 15.00 od sochy sv. Jana.

Svátost smíření, 25. a 26. 3. Slavkov 17.00 -
19.00.

Zelený čtvrtek, 28. 3. mše sv. a adorace.
Velký pátek, 29. 3. v 18.00 obřady. 
Křížová cesta městem, 29. 3. ve 21.00 od

kostela.
Vigilie velikonoční, 30. 3. ve 20.30 s obno-

vou křtu.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně, 31. 3. mše

v 8.30 a 18.00 s žehnáním pokrmů.
Pondělí velikonoční, 1. 4. mše sv. 7.30.

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

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá,
proto jsme se rozhodli uspořádat přednášky na
tato témata a pozvat k nim vás všechny, kteří
máte o danou problematiku zájem, ať jste lidé vě-
řící nebo ne. Chceme tak posloužit lidem
v našem městě, aby i oni mohli pomáhat druhým.

Přednášky se budou konat vždy ve čtvrtek
v 18 hodin v učebně Základní školy na ulici
Tyršova v těchto termínech:
28. 2. Pěstounství a adopce dětí – přednáška

PhDr. Miloslava Kotka, ředitele insti-
tutu Trialogu, Brno-Žabovřesky a jeho
kolegyně Ing. Hany Jurajdové, sociální
pracovnice

Jdu na kontrolu k lékaři. Je sychravý den
a ani v mém nitru zrovna slunko nesvítí. Včera
jsme se opět nepohodli s manželkou. Příčinou,
jako obvykle, byly neshody v pohledu na vý-
chovu našich dětí. Slyším její výčitky, vidím ne-
poslušné děti a cítím se neschopný a ponížený.
Prý jsem špatný táta. Jak mě to bolí!

Usedám v čekárně. Naproti mně sedí dvě sta-
řenky. Nechtěně si všímám jejich rozhovoru:
„Buď ráda, že máš Pepu. Neumíš si představit,
jak je to strašné, když člověk zůstane sám! Můj
Toník zemřel před 11 lety a dodnes jsem si na tu
samotu nezvykla. Je mi strašně smutno. Děti
sice přijedou, ale dlouho se nezdrží. Každý má
své povinnosti, práci, starosti. Nemohu je nutit,
aby zůstaly déle. A na všechno jsem sama.
Když jsem měla horečku, nebyl nikdo, kdo by
mi zatopil v kamnech, nakoupil nebo uvařil čaj.
Říkám ti, važ si toho, že jste dva!“ A stařenka
s hůlkou si otřela slzy z očí.

Druhá stařenka dodala: „Však za to denně
Pánu Bohu děkuji. Ať jsou všelijaké věci, které se
mi nelíbí, jsem vděčná, že mám toho mého Pepu.

S ničím sice nepomůže, vždyť on si sám ani
chleba neukrojí. Ale je s kým promluvit, mám pro
koho žít. Tak, tak…, jsem šťastná, že ho mám!“

V tu chvíli jsem své ženě odpustil. Pochopil
jsem, jak smutno by mi bez ní bylo. A cestou
od lékaře jsem jí koupil kytičku. Nejen na us-
míření, ale jako vyznání, že i přes rozdílnosti
našich povah si jí vážím a mám ji stále rád ...
A věřte nebo ne: doma zavládl klid a mír ... 

„Musíme umět odpouštět a netrvat v nepřá-
telství a v nevlídném smýšlení, které druhému
činí bolest a nám brání v požitku ze sebe sa-
mých.“ (Napoleon Bonaparte)

„Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-
li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil
vám, odpouštějte i vy.“ (Bible - Koloským 3,13)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
v březnu na sobotní bohoslužby konané 9. a 23.
března na adrese Lidická 307, Slavkov. Začí-
náme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad bib-
lickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034
(kazatel Libor Škrla) http:// www.casd.cz

Umíme se orientovat v péči o druhé (i o sebe)?
7. 3. Aby doma bylo dobře – dítě v rodině

přednášející: Mgr. Milena Mikulková
(sociální pedagog)

14. 3. Péče o lidi vážně nemocné, hospicová
péče – přednášející MUDr. Regina Slá-
mová, lékařka v hospici v Brně

21. 3. Sociální pomoc nabízená rodinám
a seniorům – přednášející: Mgr. Iva
Kuchyňková, Charitní poradna Slavkov
u Brna

Všichni, kdo máte zájem, jste srdečně
zváni. Naučme se pomáhat. Vstupné na před-
nášky je dobrovolné.

Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka ČCE

Před osmi lety jsme začali pořádat s farnostmi
slavkovského děkanství společný ples. V letoš-
ním roce přišla 9. února již podruhé řada na
Slavkov. Účast z naší farnosti byla velmi pře-
kvapivá, zaplnili jsme téměř celý sál Bonaparte,
takže na okolní farnosti nezůstalo moc volných
lístků. Jinak řečeno, máme ve Slavkově malý
společenský sál. Uvedení plesu patřilo naší mlá-
deži, která nacvičila pod vedením paní Krahu-
lové polonézu. Potlesk i pochvala ocenila tento
výkon jako zdařilý. Dalším překvapivým vy-

stoupením byly „tance vsedě“ od našich seni-
orek Klubu aktivních seniorů ze Slavkova
a z Němčan. Neobvyklý tanec sedících tanečnic
na židlích, zvláště poslední kankán, odměnilo
obecenstvo doprovodným tleskáním do rytmu.
Kapela Šardičanka hrála výborně a s malými
přestávkami. Ples se vydařil za velké pomoci
mnohých, štědrých dárců do tomboly a také díky
tomu, že se většina přítomných osobně zná
a jsou přáteli. A to je v dnešní době zvláště po-
třebné. P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Pozvání na besedu
Izrael ve fotografii aneb Návštěva biblic-

kých míst z pouti slavkovské farnosti ŘKC.
Promítané fotografie slovem doprovodí
P. Mgr. Milan Vavro.

Sejdeme se opět na faře Církve čsl. husitské,
Jiráskova 959, Slavkov u Brna, v pondělí 4.
března, od 18 hodin. Poté jste zváni i na malé
pohoštění. Vstupné dobrovolné.

Za radu starších CČSH vás zve
Milan Vostřel, farář 

8. ples slavkovského děkanství

Zápis dětí do KMŠ
Karolínka

Milí rodiče, ve školním roce 2013/2014 na-
bízíme volná místa v naší Křesťanské mateřské
škole Karolínka. Zápis dětí proběhne v KMŠ
v pondělí 18. března 2013 od 14 do 17 hodin.
Prosíme, přiveďte i děti.

„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání“ si můžete vyzvednout v KMŠ od
pondělí 4. března nebo stáhnout na
www.kmskarolinka.cz, v sekci Pro rodiče –
formuláře. S vyplněnou žádostí potvrzenou
od lékaře a s vyplněným dotazníkem, který je
přílohou žádosti přineste k zápisu: Rodný list
dítěte, OP zákonného zástupce, cizinci po-
volení k pobytu, děti s postižením zprávu
z SPC nebo od lékaře a přezůvky. Naše ma-
teřská škola je otevřena dětem věřících i ne-
věřících rodičů. Předpokladem přijetí
je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou
dítěte. 
Mgr. Hana Josefa Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Polonéza Foto: archiv
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Volbu prezidenta republiky máme za sebou.
V ní jsme vyhráli nebo prohráli v poměru 60:40
a můžeme si už tuto občanskou povinnost ve
svém diáři odškrtnout jako splněnou. Někteří
z nás mála si mohou taky odškrtnout i účast na
výroční členské schůzi včelařů slavkovského
okrsku, která na rozdíl od té první byla kul-
turnější a uskutečnila se o pár dní dříve – 24.
ledna 2013. Zabývala se všemi hlavními as-
pekty činnosti slavkovské organizace a byla
zpestřena bohatou věcnou diskusí, vyvolanou
i náplní odborné přednášky učitele včelařství
Miroslava Sedláčka z Bučovic na téma
„Ošetřování včelstev během roku“. Včelaři toto
setkání využili i k odevzdání tzv. „směsných
vzorků měli“, odebraných v tomto měsíci z úlů
svých včelstev k laboratornímu veterinárnímu
vyšetření na výskyt rozotčové varoázy, která po
moru včelího plodu je druhým nejzhoubnějším
onemocněním včel. Odběr a vyšetření vzorků
„měli“, laicky řečeno – jakéhosi „komunálního
odpadu úlů“, je v zájmu všech chovatelů včel
a je povinné.

Z přednesené výroční zprávy jsme se také
mimo jiné dozvěděli, jak si naše členská zák-
ladna stóji. Odečteno a sečteno – je nás na
počátku letošní sezony celkem 53, naše ZO se
tedy o tři členy rozšířila, což nás všechny
potěšilo a hned na to jsme byli seznámeni
i s dalšími zajímavými údaji. Například, že
těchto 53 členů obhospodařuje 552 včelstev,
takže na jednoho člena v průměru připadá 10–
11 včelstev, což není málo, ale ještě zajímavější
byla analýza těchto čísel. Většina včelařů naší
organizace vlastní spíše menší počet včelstev,
konkrétně: 18 včelařů má méně než 5 včelstev,
14 včelařů obhospodařuje 5–10 včelstev, od 11

do 15 včelstev má 6 včelařů, od 16 do 30 – 9
včelařů, 30 a více mají jen 3 včelaři. Z uve-
dených 53 členů ZO jen 2 včelaři (začínající)
zatím žádné včelstvo nemají.

I hodnocení uplynulého roku z hlediska pro-
dukce medu bylo uspokojivé. Nebyla tu sice
uváděna žádná čísla, ale z úst dotázaných na
moji otázku odpovídali většinou – průměrná.
Obdobné hodnocení produkce vyšlo i z ústředí
ČSV, ovšem toto bylo již doplněno čísly. Od
550 tisíc včelstev v Česku se získalo v roce
2012 7300 tun medu, tedy zhruba 13 kg na
včelstvo. Úbytek produkce medu v minulém
roce ve srovnání s historicky nejúspěšnějším
rokem 2011 (snížení o 1/3) se mimo jiné připi-
suje výraznému snížení produkce tmavého les-
ního medu a sníženému kočování. I tak podle
Českého statistického úřadu vzrostla v roce
2011 spotřeba medu v Česku na 0,8 kg na
osobu, což je příznivý trend, ale oproti spotřebě
v EU jsme stále ještě hodně pozadu. To potvr-
dil i učitel včelařství na této schůzi Miroslav
Sedláček: „Spotřeba medu v EU dosáhla výše
1,6 kg na osobu“.

Při dosavadní spotřebě 0,8 kg na osobu jsme
sice soběstační, ale výhledově je to málo,
zvláště když víme, že zdraví a spotřeba medu
jsou si vzájemně v kladné korelaci. Omezujme
proto při konzumaci řepnou sacharózu a nahra-
zujeme ji aspoň trochu glukózou a fruktózou
a dalšími -ózami a navíc dalšími specifickými
látkami, které v jiných potravinách nejsou
a jsou zdraví prospěšné. Rozhodněme se už ko-
nečně v zájmu vlastního zdraví a tělesné hmot-
nosti alespoň jeden hrníček čaje týdně osladit
medem, získaným přímo od producentů.

František Mráz

okénko
Rady do zahrady – březen

Většina lidí nosí po celý den společenskou,
nebo sportovní obuv. Také proto mají později
různé komplikace, které mohou končit až neho-
jící se diabetickou nohou a amputací.

Diabetici by neměli nosit gumové sandále na
chodidlech s bodlinkami, ani těsnou páskovou
obuv, nebo s textilní gumičkou, ani sportovní
obuv s měkkou podešví. Nechodit ani v létě na
boso, protože při diabetické neuropatii – necitli-
vosti může dojít k poranění. Diabetici a lidé, kteří
v zaměstnání chodí, by měli celoročně nosit pro-
fylaktickou obuv, která by měla být vyrobena
z kvalitních materiálů, s anatomicky tvarovanou
stélkou, dostatečně prostorná, mít dobrou oporu
paty, musí mít protiskluzovou podrážku a nesmí
způsobovat otlaky, puchýře a oděrky. Všechny
tyto podmínky splňuje obuv MEDI, vyráběná
firmou Baťa v Dolním Němčí. Tato obuv je mo-
derně tvarovaná, v různých barvách s uzavíráním
na šněrování, nebo na suchý zip. Podařilo se nám
dohodnout prodej této zdravotní obuvi přímo ve
Slavkově a to ve čtvrtek 28. března od 13 do 16
hodin v dětské části polikliniky, vchod F z Tyr-
šovy ulice od mléčného automatu. Výrobna
v Dolním Němčí zásobuje touto obuví všechny
prodejny zdravotnických potřeb, kde už je ale
vyšší cena. Vyznačte si toto datum v kalendáři
a přijďte se poradit s odborníky na zdravotní
obuv, která je v letním i zimním provedení.
K dobrým botám patří i dobré ponožky, které bu-
dete mít možnost zakoupit si na stejném místě.
Jedná se o kvalitní bavlněné ponožky DIA kom-
fort, vyráběné v Rožnově pod Radhoštěm firmou
Loana. Jsou bez jakýchkoliv gumiček a bez špič-
kového švu s nástřikem proti pocení a plísni. 

Zima se ještě nevzdala své vlády, ale v ob-
chodech už zakoupíte zelené bylinky a jarní ze-
leninu ředkvičky, cibulku, pažitku, řeřichu.
Mimo těchto zelených natí se v předjaří doporu-
čují klíčky z obilovin a luštěnin, ve kterých je
největší koncentrace přírodních látek a vitamínů.
Ke klíčení se hodí malé fazolky, hrách, cizrna,
pšenice. Jednoduše hrst semen proprat, nasypat
do misky a nechat přes noc nabobtnat v teplé
vodě. Druhý den propláchnout a nechat v nádobě
s trochou vody na dně při pokojové teplotě. Pro-
pláchnout vodou 2x denně až se objeví malé
klíčky. Čerstvá naklíčená semena se mohou při-
dávat do jogurtu, do ovocných a zeleninových sa-
látů i k masu. V mikrotenovém sáčku je můžete
uchovat několik dnů v ledničce. O hlívě ústřičné
je známo, že neobsahuje žádné sacharidy, ale
množství vitaminů a minerálů, které příznivě pů-
sobí na náš organismus. Vyzkoušejte hlívu na
víně, kde potřebujete: mladé klobouky hlívy (no-
žičky použijte do polévky), 1–2 dcl bílého vína,
cibuli, bílý jogurt, sůl, kousek másla. Cibuli os-
mahneme na másle, přidáme překrojené hlívy,
podlijeme vínem, osolíme a dusíme na pánvi asi
15 minut. Pak houby vyjmeme a do šťávy při-
dáme jogurt, nebo zakysanou smetanu a svaříme
asi na polovinu, dochutíme a teplou omáčkou
přelijeme hlívy.   

Připomínáme, že do konce března se ještě
můžete přihlásit na týdenní rekondiční pobyt pro
diabetiky do Luhačovic v termínu 7.–14. května.
Těm, kteří se přihlásili na ozdravný pobyt do Bi-
bione, také připomínáme zaplacení zálohy
500 Kč do konce března.    

Moudrost na únor: „Staré časy chválíme, ale
nové časy žijeme.“ Tak všem přeji ve zdraví pře-
žít zimu a těšit se na jaro. 

Marie Miškolczyová

Pranostika: Byť byl jarní den jak na zakázku,
přece nechoď ještě na vycházku, ať tvé zdraví
neztratí tvou sázku.

Je březen a jarní počasí nás již vytahuje od
teplých kamen do zahrádek. Z počátku jen ne-
směle, ale později nás vtáhne celou silou. Pokud
jsme si v zimě udělali plány potom nebude
problém začít.

Nejprve si prohlédneme zahrádku a napra-
víme případné škody, které zima napáchala.
U stromů opravíme oporu, obnovíme či povo-
líme úvazky mladých stromků, aby se provaz
nezařízl.

Pokud jsme nestihli na podzim zrýt, je právě
nejvyšší čas. Před rytím a před úpravou záhonů
rozhodíme dusíkaté vápno tak, abychom mohli
za 14 dní bez obav zasít semínka prvních plo-
din. Do skleníku již vyséváme ředkvičku a vy-
sazujeme salát. Později pokračujeme výsadbou
papriky, rajčat, celeru a dalších košťálovin.

Nastává ideální doba pro udržovací řez já-
drovin. Vždy platí, že se má provádět každo-
ročně, aby byl zásah citlivý a sklizeň pravi-
delná. Cílem je především udržovat
prosvětlenou, zdravou korunu a zajistit obměnu
plodného dřeva. Řez peckovin začneme až
v době rašení či počátku květu. Řez v zimním
období vyloučíme, neboť může způsobit klejo-
tok a další choroby. Obecně platí, že peckoviny
řežeme vždy během vegetace. Běžná doba pro
zásah je po sklizni. Začátkem měsíce ještě mů-

žeme ještě dokončit řez rybízu, angreštu a vinné
révy.

V březnu podle podmínek můžeme vysazo-
vat ovocné stromky. Je však nutné s výsadbou
počkat až se dostatečně prohřeje půda. Stromky
po jarní výsadbě vyžadují řez, kterým jsme nu-
ceni je připravit téměř o celou korunku (na 3–4
očka). Pokud však chceme, aby se ujaly, není
lítost na místě.

Nyní je ještě vhodná doba na objednávku
ovocných stromků a keřů. Pokud jste již ne-
učinili napište svoji objednávku s udáním od-
růdy a výšky stromku, dále udejte svoji adresu
a telefon pro oznámení prodeje. Objednávku
vhoďte do schránky v domě zahrádkářů na ulici
Čs. armády č. 252 do 10. března.

Také do 10. března je ještě čas na objed-
návku bramborové sadby pro letošní jarní vý-
sadbu. Je možno objednat tyto odrůdy: CO-
LETTE – velmi raná, ROSARA – velmi raná,
MARABEL – raná, ADÉLA – raná, LAURA –
poloraná. Popis odrůd je uveden v minulém
čísle Zpravodaje. Cena se nebude výrazně lišit
od loňského roku. 

V neděli dne 17. března v 9 hodin se koná
slavnostní členská schůze k 50. výročí zalo-
žení organizace ČZS ve Slavkově v malém sále
Společenského domu ve Slavkově u Brna.
Členy ZO ČZS zve výbor organizace.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Mezi včelaři a o našem zdraví
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Přijďte si zacvičit s Raffi Livenem
10 Dan Krav Maga, Lochama- Ze-
Ira a Sho Shin Karate Do

Zveme vás na seminář s Raffi Livenem, který
se koná 3. března. Kancho Raffi Liven – zakla-
datel World Academy of Martial Arts je propa-
gátor sebeobrany Krav maga Li po celém světě
a mezinárodní instruktor speciálních jednotek.
Seminář (cvičení) proběhne ve velkém sále spo-
lečenského centra Bonaparte. Zahájení semi-
náře: 13 hod. a předběžné ukončení v 16.30
hod. S sebou: tepláky, tričko a tenisky (kimono)
Každý účastník dostane certifikát. Více infor-
mací naleznete na www.akademie.asia

Oddíl Krav Maga Austerlitz pořádá
nábor nových členů

Zápis nových zájemců o se-
beobranu Krav Maga, pro-
běhne dne 8. dubna v 17.30
hod v Dojo, které se nachází na

adrese Akademie bojových umění, Čs. armády
347 (vedle autobusového nádraží/Slavkov) 

Po zápisu začne první trénink. S sebou

Hraniční kameny ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz (2)

Náčrtek celkové podoby
hraničního kamene 

Erb rodu Kouniců se dvěma zkříže-
nými lekny

Druhý hraniční kámen v zámeckém lapidá-
riu má tvar přesně opracovaného hranolu, který
je nahoře zaoblen téměř do půlkruhu. Celková
výška kamene je 80 cm, z toho horní opraco-
vaná část je vysoká 46 cm. Hraničník má šířku
22 cm a tloušťku 20 cm. Na lícové straně ka-
mene čteme velká písmena M:V:G:V:K:R., pod
nimiž je znázorněn symbol lekna. Pod tímto
symbolem následuje vročení 1724.

Heraldická figura lekna (tj. leknínových listů)
představuje základní erbovní znamení rodu
Kouniců – majitelů slavkovského panství. Ry-
tina na kameni, samozřejmě až na chybějící ba-
revnost, přesně odpovídá popisu kounického
erbu: červený štít a na něm dvě stříbrná lekna
přeložená křížem, každé se třemi kořeny a na-
hoře velkým lupenem proti sobě postavená.

V roce 1724 spravoval slavkovské panství
Maxmilián Oldřich z Kounic (1679–1746), v le-
tech 1720–1746 moravský zemský hejtman. In-

iciály na hraničním ka-
meni odpovídají inici-
álám německého zápisu
jeho jména:
M:V:G:V:K:R. = M[ax-
milian] V[lrich] G[raf]
V[on] K[aunitz] R[iet-
berg] – tedy Maxmilián
Oldřich, hrabě z Kounic
a Rietbergu.

Na zadní straně ka-
mene je vyryt následu-
jící symbol:

Jde o stylizované pís-
meno E, které bylo symbolem kláštera cisterci-
aček na Starém Brně. Tento klášter, jehož za-
kladatelkou byla královna Eliška Rejčka,
vlastnil Žarošice od roku 1330 až do svého zá-
niku v roce 1782.

Původní stanoviště hraničního kamene se

tedy nacházelo na hranici slavkovského panství
hrabat Kouniců s katastrálním územím obce Ža-
rošice. Velmi podobný hraničník mohou náv-
štěvníci spatřit také na dvoře muzea v Žaroši-
cích. (pokračování příště)

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

vhodné oblečení na cvičení
(tepláky a tričko). Předchozí
zkušenosti s bojovým spor-
tem nejsou nutné. Zájemci
o kurz si mohou napsat

o přihlášku na info@akademie.asia. Kurz je
vhodný pro ženy i dívky.  

Krav Maga je bojový sport, učí se techniky
k sebeobraně proti napadení beze zbraně, ale
i se zbraní, zlepšujete si fyzickou i psychickou
stránku. Těšíme se na nové členy, kteří se
budou moci setkat osobně s mistry bojových
sportů na různých seminářích. Členové Krav
Maga Austerlitz mají výhodné permanentky
např. do Total-Fitness.

Bližší informace najdete na www.akade-
mie.asia, nebo také na facebooku / Krav Maga
CZ Austerlitz.

Petr Hlaváč, MScj., instruktor

Tae Bo ve Slavkově a v Křenovicích
Jedná se o hodinu velice intenzivního a dy-

namického cvičení složené z kopů, úderů a je-
jich kombinací, které na sebe bezprostředně na-
vazují. Kombinuje prvky bojových umění
(taekwon-do, klasický box) s prvky dance ae-

robiku. Co můžete od
Tae Bo tedy očekávat?
Zábavu, rychlý pohyb,
redukci tělesné hmot-
nosti, zvýšení svalové
síly a posilování.
Každý člověk má svou
vlastní hranici výkonu
a výdrže a za pomocí tohoto sportovního sy-
stému má možnost ji dále rozšiřovat a překo-
návat.Hodina cvičení je doprovázena hudbou
až o 165 bpm. Tato rychlost totiž chrání tělo
před případnými zraněními a zároveň vybur-
cuje tělo k maximálním výkonům.

Tae Bo probíhá každou středu od 18 do 19 h.
v prostorách Akademie bojových umění ve
Slavkově u Brna a rovněž každé pondělí od
17.30 do 18.30 hod na Domě dětí a mládeže
v Křenovicích. Tae Bo může cvičit každý bez
rozdílu věku, pohlaví a dokonce i kondice.
S sebou vhodné oblečení na sport. Rezervace
není nutná. Více informací na www.akade-
mie.asia nebo taebo@akademie.asia. Těším se
na cvičení s vámi.

Ing. Kristýna Gessnerová
trenérka Low fu fitness pod vedením mistra Noela Smitha 

Cvičení s Mistrem bojových umění

Každý z nás se může dostat na místo činu
Vracíte se ke svému autu na parkovišti

a všimnete si, že je u něho rozbité okénko. Nebo
zjistíte, že máte poškozené dveře do vašeho
bytu, domu, garáže, sklepa nebo třeba chaty
nebo chalupy. Do této nepříjemné situace se
může dostat každý z nás. A je důležité nejen za-
volat policisty přes tísňovou linku 158, ale také
uvědomit si, že jste se dostali na místo činu. 

Hraniční kámen slavkovského panství hrabat Kouniců z roku 1724

Hraničník s nápisem
M:V:G:V:K:R. 1724
(foto Martin Jirák)

Pro pohyb na takovém místě platí několik
základních pravidel. Jejich dodržováním
umožníme policii, aby mohla usvědčit pa-
chatele:

1. Snažte se vše nechat v původním stavu,
jak to zůstalo po pachateli.

2. Nechoďte dovnitř, nezjišťujte, co bylo od-
cizeno, neopravujte rozbité věci a neuklízejte
po zlodějích do doby, než vám to policisté na
místě dovolí.

3. Dovnitř nepouštějte ani jiné lidi.
4. Buďte opatrní, nikdy nelze vyloučit, zda

pachatel ještě není na místě. Pokud například
voláte telefonem o pomoc, ztište hlas.

5. Zvažte, kudy se pachatel na místo dostal
a pokuste se po jeho trase nechodit a neponičit
případné stopy. 

6. Pokud máte na vykradeném objektu ka-
merový systém, buďte policii nápomocni a zá-
znamy jim vydejte.

7. Snažte se v maximální míře poskytnout
policistům výrobní čísla, doklady nebo foto-
grafie odcizených věcí. Pátrání po věcech bude
efektivnější.

8. V případě, že byly odcizeny platební karty
nebo mobilní telefon, okamžitě je zablokujte
u peněžního ústavu nebo mobilního operátora.

9. Pokud vám byly odcizeny klíče od do-
mova a osobní doklady, co nejrychleji učiňte
opatření proti vykradení domu či bytu.

10. Mějte po celou dobu na paměti, že i vaše
počínání na místě, může výrazně ovlivnit vý-
sledek policejní práce.

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR

Raffi Liven
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Motoklub Austerlitz informuje

Motocyklový sport
je stále více populární
ať už na závodních
okruzích nebo na sil-
nicích, které jsou vy-
užívány k běžnému
provozu. V dnešním
článku se zaměřím na
závodní okruhy, ale ne
klasické co se jezdí na
motodromech, ale na

okruhy přírodní. 
Před 30 lety se jeden takový okruh jezdil i ve

Slavkově u Brna, tehdejší jezdci a favorité kaž-
dého závodu jsou dnes již v důchodovém věku
a pravidelně se setkávají na schůzích MK Aus-
terlitz, kde závodí ve vzpomínkách. O dvě gene-
race později se ve Slavkově objevuje talentovaný
jezdec Oldřich Hanák, který ve svých 18 letech
je držitelem titulu v kategorii 125 Sport Produc-
tion za rok 2011 a vicemistr Supersport 600
v roce 2012. V letošním roce jede Olin jako třetí
čech ,v historii tohoto okruhu, do Sev. Irska na
závod Cookstown 100. Jede ve třídě Supersport
a Open na Hondě 600 CBR. V prvním obsazuje
13. místo a v druhém 14. místo. Po návratu
z Irska odjíždí do Uh. Hradiště, a obsazuje zde
2. místo. Tento rok je jubilejním, na většině
okruhů slaví kulatá výročí založení a ne jinak je

Zimní měsíce leden, únor jsou pro mnohé
motorkáře klidem motorů. Pouze majitelé tep-
lých garáží a dílen provádějí ve svém volném
čase úpravy a repase  strojů pro letošní sezonu
bohatou na závody.

Dne 8. února se dva zástupci našeho MK
zúčastnili plesu ISŠ Slavkov, pořádaného ve
všech prostorách restaurace Bonaparte. Ples byl
pěkný a hodnotný s bohatým programem jako
ples městský. Těchto plesů jsme se zúčastnili
jako hosté, u ISŠ v rámci spolupráce při pořádání

našich závodů. Studenti-fandové motorismu, se
zapojují do pořádání závodů spolu s pořadateli
i jako traťoví komisaři, samozřejmě za podpory
ze strany školy. Zároveň jsme mohli sledovat
celou organizaci a průběh obou plesů a inspiro-
vat se pro náš 6. motobál MK Austerlitz, který
se koná 23. února, aby se nám vydařil.

Dále upozorňuji členy Motoklubu Austerlitz
i všechny naše příznivce na den 1. března, kdy
se bude konat výroční členská schůze MK v 18
hodin ve vinárně „U Edy“ ve Slavkově. Tato

tomu v Hořicích, kde je 50. ročník legendárních
300 zatáček Gustava Havla, se vší vervou zde
dojíždí pro 2. místo ve slabší kubatuře, v silnější
Supersport 600 obsazuje 7. místo. První víkend
v červenci patří již tradičně závodům v Ostravě-
Radvanicích. Zde se Olin ukazuje jako profesi-
onál a obsazuje 1. místo ve 125 SP. Překvapení
pro diváky je ihned po tomto závodě přesednutí
na silnější stroj, kde bojuje o třetí místo, ale na-
konec odváží 4.místo. Následuje další ze závodů
v zahraničí a to slovenských Kopčanech, kde
Olin jede pouze slabší třídu a opět triumfuje a se
13 vteřinovým náskokem vítězí. 

Po návratu na českou půdu Olin sotva stačí
vydechnout a už pilně připravuje motocykl
Honda i sebe do dalšího, dá se říct, životního zá-
vodu, opět do Sev. Irska. Tento závod Ulster GP
a Dundrod 150 má dlouholetou tradici, proto se
jel letos již 90. ročník. Za zmínku stojí že zde jel
v roce 1965 i Franta Šťastný a vyjel si první
místo. Olin se sem dostává s dalšími dvěma če-
skými jezdci. Od irských přátel mají velký obdiv
a vytvořené pěkné závodní zázemí. Před závo-
dem k tomu Olin řekl: „Na letošní Ulster Grand
Prix se moc těším, je to velká výzva a budu se
snažit co nejlíp zajet v National a Challenge race
a kvalifikovat se do Ulster GP Supersport Race.
Na tyto závody jedu díky mým partnerům, kte-
rým děkuji za podporu.“

V prvních dvou závodech National a Challange
Olin obsazuje krásné 10. místo a 22. místo. Hlavní
závod Ulster GP je naplněn největšími hvězdami
a mezi nimi v povzdálí i Olin. Jedou se dva zá-
vody, v prvním závodě Olin dojíždí pro úžasné 32.
místo a v druhém obsazuje 24. příčku. Olin se do-
stává do povědomí irských fanoušků, kteří znovu
obdivují „stařičký“ motocykl a jezdce, který na
něm předvádí neuvěřitelné výkony. Po náročných
závodech je čas se vrátit zpět do naší vlasti a za-
měřit se na další závod, tradiční Havířovský ka-
hanec, který se jede na starém těrlickém okruhu.
V obou třídách, 125 SP i 600, obsazuje nádherná
třetí místa. Diváci obdivují jeho nízký věk
a výkon, který podává, ten maximální. 

Olin je členem I. motoklubu Kyjov, který mu
vytváří první víkend v září domácí kulisu na Ky-
jovském okruhu. Smůla potkává i zkušené
jezdce, a tak Olin v prvním tréninku „zadře“
menší motocykl, a tak zbývá silnější třída. V prv-
ním závodě obsazuje krásné 4. místo. V druhém
startuje z třetí řady a postupně si získává náskok,
který byl ve finále 9 vteřin a vítězí. Takový
výkon dlouho nikdo nepamatuje.

Na tyto závody se dostává hlavně díky partne-
rům, kteří se rozhodli tohoto talenta podpořit.
Partneři jsou firmy ze Slavkova a blízkého okolí.
Děkujeme jim za podporu v tomto roce, bez nich
by se závodit nedalo. V. Andrlová

Jaká byla loňská sezona Oldy Hanáka

schůze bude obohacena o besedu s pozvanými
hosty: p. Miroslav Čada, p. Frenky Mrázek,
p. Jan Novosad, pan Boček – 90letý pán, bý-
valý pilot 310. perutě, který jel i Slavkovský
okruh. 

S těmito mistry řidítek silničních rychlost-
ních motorek bude velmi věcná a hodnotná di-
skuse. Všichni jmenovaní byli ve Slavkově ně-
kolikrát na stupních vítězů. Bude to zárověň
ohlédnutí do dlouholeté historie Slavkovských
silničních okruhů. J.M.

Ve slavkovské plesové sezoně bezesporu
nesmí chybět tradiční Rybářský věneček, který
patří k nejnavštěvovanějším plesům Slavkova
a jeho širokého okolí. Ten letošní byl pořádán
v sobotu 19. ledna ve všech prostorách  Spole-
čenského centra Bonaparte.

Ve Sportbaru uváděl Oldies diskotéku Petr
Jaroš. Na velkém sále účinkovala hudební sku-
pina Relax Band ze Šaratic pod vedením kapel-
níka pana Milana Jiráčka. V průběhu večera vy-
stoupila se svým hudebním programem také

mládežnická skupina Ad Hoc Team pod vedením
pana Antonína Vodičky ze ZUŠ Františka France
ve Slavkově. Mládenci a slečny předvedli skvělý
umělecký výkon, který byl opětován mohutným
aplausem přítomných hostů. Nebude to dlouho
trvat a tato kapela bude mít své vlastní celove-
černí produkce. Jsem potěšen, že právě na našem
Věnečku předvedli svou mládežnickou dravost
a doufám v brzkou společnou angažmá.

Za velké podpory dárců a sponzorů nejen ze
Slavkova, kterým tímto velmi děkujeme, byla

Rybářský věneček opět nezklamal
pro přítomné návštěvníky přichystána opravdu
pěkná a bohatá tombola, ve které samozřejmě
nechyběly ani živé ryby. 

Osobně považuji letošní Věneček svým hlad-
kým průběhem, příjemnou atmosférou celého
večera, velkou návštěvností a dobrou odezvou
loučících se spokojených hostů za velmi zdařilý.
Mé poděkování závěrem patří všem účinkují-
cím, obsluhujícímu personálu a pořadatelům,
kteří tak Věnečku společně přispěli.

Petr Zvonek

Olin Hanák

Vystoupení Ad Hoc Teamu na věnečku Foto: M. Doležel Rybářský věneček Foto: M. Doležel
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TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1
2. 3. so 19.30 hod. • 3. 3. ne 19.30 hod.
Fantasy, thriller. Mládeži příst. od 12 let
USA • 116 min. • 65 Kč

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2
9. 3. so 19.30 hod. • 10. 3. ne 19.30 hod.
Fantasy, thriller. Přístupný od 12 let
USA • 115 min. • 65 Kč

MADAGASKAR 3
16. 3. so 19.30. hod. • 17. 3. ne 16.30. hod.
Komedie v českém znění • Přístupný od 12 let
95 min • 65 Kč

SEDM PSYCHOPATŮ
20. 3. st 19.30 hod.
Přístupný od 12 let • 70 Kč

NORMAN A DUCHOVÉ
23. 3. so 19.30 hod. • 24. 3. ne 16.30 hod.
Komedie v českém znění. Přístupný 
93 min • 65 Kč

ATLAS MRAKŮ
30. 3. so 19.30 hod. • 131. 3. ne 19.30 hod.
Dobrodružný/sci-fi. Přístupný od 12 let
české znění • 164 min • 70 Kč

HON
3. 4. st 19.30 hod. 
Přístupný od 12 let
111 min • 70 Kč

KINO JAS SLAVKOV
BŘEZEN 2013

Provozovatel Zámek Slavkov – Austerlitz.
Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut
pří spěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie.
Podrobný program kina najdete na vývěsce
kina a na www.veslavkove.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK XV.

Měsíčník vydávaný v nákladu 3300 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna

Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsed-
kyně), Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát,

Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém

volném čase a bezplatně.

Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov

Příjem inzerce do čísla 3/2013
Uzávěrka pro inzerci je pátek 22. března do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz

Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 3/2013
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 19. března. 

Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu

info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte

e-mailem nebo osobně na flash disku. 
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 23. února 2013

Slavkovská skupina EXIT
hraje v sobotu 30. březnu ve
Sport baru SC Bonaparte.
Repertoár budou tvořit jak
skladby z doby, kdy kapela vy-
stupovala pod názvem WRY
FACES a ze 70. let v podání Mi-
lana Rotrekla, tak novější, které
zpívá současný frontman Jakub
Koudelka. Kapela zve srdečně
své příznivce všech věkových
kategorií na toto vystoupení.

Vystoupení
kapely EXIT

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  AAKKCCÍÍ  ––  BBŘŘEEZZEENN  22001122
Datum hod. akce/místo konání pořadatel

1. 3. 18.00 Výroční členská schůze MK Austerlitz – určeno členům a ostatním zájemcům
Zámecká vinárna „U Edy“ MK Austerlitz

2. 3. 18.00 II. zámecký bál – Vstupné 200 Kč
Zámecká vinárna U Edy Zámecká vinárna, Slavkov u Brna

2. 3. 20.00 41. sportovní ples – Vstupné 149 Kč
SC Bonaparte, Slavkov u Brna SK Slavkov u Brna

2. 3. 20.00 Rockový večer. Hrají Šašci v manéži, Velká Morava a Emotional Crime
Music club Golden Hill restaurace Gól Golden Hill

4. 3. 18.00 Beseda Izrael ve fotografii. Přednáší P. Mgr. Milan Vavro
fara CČSH Církev čs. husitská Slavkov u Brna

8.–10. 3. Slavkovské divadelní dny 2013 (podrobný program na straně 14)
SC Bonaparte, Slavkov u Brna o.s.Farní divadlo Simsala Bim

9. 3. 9.00–15.00 II. vepřové hody
prostory před Zámeckou vinárnou „U Edy“ Zámecká vinárna

16. 3. 8.00 Výroční členská schůze MRS, o.s. MO Slavkov u Brna – určeno pouze členům
kino Jas ve Slavkově u Brna Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Slavkov u Brna

17. 3. 9.00 Slavnostní schůze k 50. výročí založení ZO ve Slavkově u Brna
malý sál SC Bonaparte, Slavkov u Brna  výbor organizace ČZS Slavkov u Brna

18. 3. 14.00–17.00 Zápis dětí do KMŠ Karolínka
KMŠ Karolínka KMŠ Karolínka

20. 3. 17.30 Klavírní koncert studentů brněnské konzervatoře
sál ZUŠ ZUŠ Fr. France Slavkov u Brna

21. 3. Tisková konference k zahájení sezony na zámku
Divadelní sál zámku ZS-A a město Slavkov u Brna

23. a 24. 3. Prodejní velikonoční výstava
Divadelní sál zámku ZS-A

27. 3. 17.00 Vernisáž výstavy krojů Brněnska „Zatoč se mně, má panenko“ a výstavy o historii kostky cukru
a slavkovském cukrovaru „Cukry“ (výstava krojů potrvá do 2.6., výstava cukrů do 9.6.)
Historický sál nebo salla terrena pořadatel ZS-A

28. a 29. 3. 8–12.30 Velikonoční prázdniny s DDM
Cena 50 Kč na den, možnost přihlásit na jednotlivé dny, svačinu a přezůvky s sebou.
DDM DDM Slavkov u Brna

30. 3. Koncert skupiny Exit
Sport bar SC Bonaparte Exit

Pachatelé se z vloupání dlouho  neradovali
Přímo při činu zadrželi slavkovští policisté

dva pachatele, kteří se v noci na 27. ledna vlou-
pali do areálu jedné ze slavkovských firem.
Muži nejprve poničili plechový plot, přes který
se pak dostali dovnitř a přímo z areálu firmy
ukradli kovový materiál v hodnotě asi 5 tisíc
korun. Když se snažili materiál přemístit k díře
v oplocení a u ní zaparkovanému autu, zadrželi
je policisté. Muži ve věku třiceti a pětapadesáti
let již byli obviněni z trestného činu krádeže.
Ukázalo se, že do této firmy se nevydali krást
poprvé. Do areálu se dostali už začátkem ledna,
kdy odcizili 1,5 tuny kovových špón a způsobili
škodu ve výši 40 tisíc korun. 

Policie v tomto případu děkuje za pomoc
veřejnosti. Na pohyb podezřelých osob ve
firmě nás totiž upozornila všímavá žena.

V poledne jezdil opilý
Z trestného činu ohrožení pod vlivem návy-

kové látky se bude zodpovídat řidič, který se
11. ledna krátce před polednem proháněl osob-
ním autem značky Volkswagem Golf centrem
Slavkova u Brna opilý. Když jej v ulici Brněn-
ské zastavili strážníci městské policie, zjistili
alkoholtesterem, že muž má v dechu 1,15 pro-
mile alkoholu. Případ si tak převzala policie
k dalšímu šetření.

por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR

Z policejních spisů



Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Akce platí do 20. 3. 2013. Odpov dnost za tiskové chyby vylou ena. 
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H
us

qv
ar

na
 je

 re
gi

st
ro

va
ná

 o
ch

ra
nn

á 
zn

ám
ka

. C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

3 
H

us
qv

ar
na

 A
B 

(p
ub

l).
 V

še
ch

na
 p

rá
va

 v
yh

ra
ze

na
.

Velké slevy na pily Husqvarna!

B ŽNÁ CENA: 8.490 K

B ŽNÁ CENA: 12.190 K

B ŽNÁ CENA: 18.290 K B ŽNÁ CENA: 20.690 K B ŽNÁ CENA: 21.490 K

B ŽNÁ CENA: 14.990 K B ŽNÁ CENA: 17.490 K

B ŽNÁ CENA: 10.190 K

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 450 e-series
Farmá ská pila s profesionálními vlastnostmi pro 
všestranné využití.
■  Systém Air Injection™ zajiš uje delší intervaly mezi 

išt ním filtru.
■  Prvky Smart Start a LowVib pro snadné ovládání.
■  Výkonný motor X-Torq.
Výkon 2,4 kW – hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg – 
doporu ená délka lišty 15"/38 cm

Husqvarna 550 XP®G
Profesionální pila s moderním designem. 
■  Výkonný motor X-Torq a systém AutoTune™ redukují 

spot ebu paliva.
■  RevBoost™ – rychlá akcelerace, vyšší výkon.
■  Vyh ívané rukojeti pro vyšší komfort v chladném 

po así.
Výkon 2,8 kW – hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg – 
doporu ená délka lišty 15"/38 cm

Husqvarna 560 XP®G
Pila s nejnov jšími ešeními pro profesionální použití. 
■  Motor X-Torq s nižší spot ebou paliva a sníženými 

emisemi.
■  RevBoost™ – rychlá akcelerace, vyšší výkon.
■  Vyh ívané rukojeti pro vyšší komfort v chladném 

po así.
Výkon 3,5 kW – hmotnost bez lišty a et zu 5,8 kg – 
doporu ená délka lišty 15"/38 cm

Husqvarna 372 XP®G X-TORQ
Profesionální pila pro nejnáro nejší práce. 
■  Motor X-Torq s nižší spot ebou paliva a sníženými 

emisemi.
■  Prvky Smart Start a LowVib pro snadné ovládání.
■  Vyh ívané rukojeti pro vyšší komfort v chladném po así.
Výkon 4,1 kW – hmotnost bez lišty a et zu 6,6 kg – 
doporu ená délka lišty 18"/45 cm

Husqvarna 460 Rancher
Výkonná a všestranná farmá ská pila pro r zné druhy práce. 
■  Prvky Smart Start a LowVib pro snadné ovládání.
■  Motor X-Torq s nižší spot ebou paliva a sníženými emisemi.
■  T ídílná kliková h ídel pro vyšší odolnost i v nejt žším 

provozu. 
Výkon 2,7 kW – hmotnost bez lišty a et zu 5,8 kg – 
doporu ená délka lišty 15"/38 cm

Husqvarna 555
Pila vyvinutá pro náro né pracovní úkoly. 
■  Výkonný motor X-Torq a systém AutoTune™ redukují 

spot ebu paliva.
■  Prvek LowVib snižuje vibrace.
■  Systém Air Injection™ zajiš uje delší intervaly mezi 

išt ním filtru.
Výkon 3,1 kW – hmotnost bez lišty a et zu 5,6 kg – 
doporu ená délka lišty 15"/38 cm

Husqvarna 445
Výkonná pila pro všestranné využití.
■ Prvky Smart Start a palivová pumpi ka pro snadné startování.
■ Motor X-Torq s nižší spot ebou paliva a sníženými emisemi.
■ Snadno odnímatelný vzduchový filtr.
Výkon 2,1 kW – hmotnost bez lišty a et zu 4,9 kg – doporu ená délka lišty 15"/38 cm

Ak ní cena:

7.790 K

Ak ní cena:

15.990 K
Ak ní cena:

13.790 K

Ak ní cena:

18.690 K
Ak ní cena:

19.390 K

Ak ní cena:

11.190 K

Ak ní cena:

16.490 K

Ak ní cena:

9.390 K

Navštivte naši prodejnu:

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




