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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, prodlužu-

jící se denní světlo a krásné slu-
nečné počasí jsou neklamným
signálem příchodu jara, období,
které mnozí z nás mají nejraději.
Příroda se po dlouhých týdnech
a měsících odpočinku probouzí
znovu k životu, lidé se věnují

předvelikonočnímu úklidu svých bytů a domů, při-
pravují své zahrádky a sady k nové výsadbě. Po-
zvolna ožívá život na venkovních sportovištích
a rozbíhají se mnohé sportovní soutěže, cyklisté při-
pravují svá kola na kratší či delší vyjížďky po okolí.
Život člověka je v tomto období plný nových vjemů
a prožitků. Život města je zase plný nových událostí,
úkolů a povinností. 

V uplynulém měsíci proběhla v našem městě celá
řada velmi zajímavých akcí. 

(Pokračování na str. 3)
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O víkendu 2.–4. března se díky velkému nadšení
slavkovských ochotníků a vstřícnosti města k myš-
lence oživení zašlé slávy ochotnického divadla ve
Slavkově u Brna, uskutečnily Slavkovské divadelní
dny. Tento minifestival se konal u příležitosti 145. vý-
ročí vzniku ochotnického divadla ve Slavkově u Brna. 

První festivalový den se na jevišti Společenského
centra Bonaparte představilo divadlo Stodola z Jiří-
kovic. Tři muži a jedna žena pod režijní taktovkou
Ondřeje Buchty rozehráli na jevišti nadčasovou ko-
medii Jeana Della „Ať žije Bouchon!“

Jak ždímat dotace z Evropské unie, a co pak, když
selžou všechny možnosti, jak vybruslit z dluhů a pod-
vodů? Co takhle vyhlásit nezávislost?!

Komedie, která si s malou nadsázkou bere na
mušku dnešní realitu, očividně a uchoslyšně přítomné
diváky bavila. Samotní divadelníci se po představení
pochvalně vyjadřovali o dobře reagujícím publiku
i prostředí velkého jeviště a výborné akustice diva-
delního sálu. 

Program druhého festivalového dne byl zpestřen
tzv. „předskokany“. Byly jimi děti z divadelního
kroužku paní učitelky Podzimkové při ZŠ Komen-
ského ve Slavkově u Brna. V pohádce „Jak Plamínek
přechytračil obra“ dokázaly, že jsou nejen talento-
vané, ale nebojí se ani velkého publika, které je v sále
Bonapartu čekalo. 

Po krátké technické přestávce ovládli jeviště Mou-
řínovští ochotníci, kteří do Slavkova přijeli s kome-
dií Oldřicha Daňka „Sňatková podvodnice“, jejíž
premiéra vloni zcela vyprodala sál na bučovickém
festivalu ochotnických divadel. Salvy smíchu stří-
dané potleskem svědčily o tom, že Mouřínovští
ochotníci prostě umí!

Neočekávaný úspěch
SLAVKOVSKÝCH DIVADELNÍCH DNŮ

Poslední den festivalového programu zahájila děv-
čata z dramatického kroužku slavkovské ZŠ Komen-
ského. V krátké upoutávce představila divákům
remake africké pohádky Jama-lam-ba, kterou uvede
v obnovené premiéře v posledním květnovém týdnu.
Ze samotné ukázky bylo zřejmé, že vedoucí kroužku,
paní učitelka Iva Kočí, neponechává nic náhodě. Po-
hádka je dramatická, scénou a kostýmy dokonale
zpracovaná a herecky velmi dobře provedená.

Po africké upoutávce se diváci přenesli do úplně ji-
ného prostředí a doby. Čekala je renesanční Padova
a Zkrocení zlé ženy v podání slavkovského Farního
ochotnického divadla Simsala Bim. Diváci zhlédli,
v pořadí již deváté, představení této hry, nyní okoře-
něné různými vtípky herců, kteří se rozhodli předsta-
vení si náležitě užít. A protože tento druh humoru je
velmi nakažlivý, přenesl se rychle z jeviště do zvu-
kařské kabiny, kdy technici potrestali své kolegy tím,
že jim po 1. dějství jednoduše nezavřeli oponu a těšili
se, jak herci vybruslí z tohoto překvapení. To ovšem
netušili, že papá Baptistu (Milana Hrazdílka) taková
věc nemůže rozhodit. Zkrocení zlé ženy se tak stalo
veselou tečkou za historicky prvními Slavkovskými
divadelními dny.

Představení prvního ročníku Slavkovských diva-
delních dnů navštívilo přibližně 400 diváků. 

Ludmila Nosková, divadlo Simsala Bim
Martina Tesáčková, odbor KT

Foto : 2x R. Lánský



Již název Kouzlo živé přírody napovídá, že se vý-
stava věnuje přírodním motivům a to zejména rostli-
nám. Zaměřili jsme se na podoby a krásy přírody,
kterých si v dnešní uspěchané době málokdy všimneme
a také na detaily, které nejsou v některých případech
pouhým okem viditelné. A právě v této kráse mnoho-

Ve čtvrtek 22. března se uskutečnila v Divadel-
ním sále zámku tisková konference k zahájení spo-
lečenské a kulturní sezony ve Slavkově u Brna a na
zámku. Oficiální zahájení sezony se touto dobou
koná pravidelně a lze říci, že se stalo určitou tradicí,
přičemž se Zámek Slavkov – Austerlitz zařadil mezi
první památky v ČR, které nyní zahajují sezonu.

Kromě vedení zámku a čelních představitelů
města byli přítomni další představitelé veřejného
i politického života, vedení nejvýznamnějších pod-
nikatelských subjektů a organizací ve slavkovském
regionu, nejvýznamnější obchodní partneři i četní

zástupci sdělovacích prostředků. Čestnými hosty
potom byl předseda KDU-ČSL MVDr. Pavel Bě-
lobrádek, Ph.D., senátor za KDU-ČSL a 1. ná-
městek hejtmana Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek a generální konzul Ruské
federace v Brně Andrej Jevgenjevič Šaraškin.
V souvislosti s projektem spolupráce Zámku Slav-
kov – Austerlitz a Renesančního zámku Rosenburg
byli přítomni i zástupci z Rosenburgu, vrchní so-
kolník Vladimír Garaj, který zámek Rosenburg
také v krátkosti přiblížil na tiskové konferenci,
a jeho kolegové. 

Ohlédnutí za zahájením sezony Zámku Slavkov – Austerlitz

Vernisáž výstavy Kouzlo živé přírody

Při příležitosti zahájení sezony se po tiskové kon-
ferenci pro nejširší veřejnost uskutečnily vernisáže
několika výstav. Byla otevřena výstava výtvarného
oboru Základní umělecké školy Františka France
„Kouzlo živé přírody“, dále výstava vzniklá
v rámci projektu spolupráce Austerlitz - Rosenburg
„Sokolnictví na Renaissanceschloss Rosenburg“
a znovuotevřena výstava k výročí 300. narození
Václava Antonína Kounice „Kancléř čtyř panov-
níků“. Program vernisáže zajistili žáci Základní
umělecké školy Františka France. 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

tvárné přírody spočívá její kouzlo. Na výstavě můžete
zhlédnout celou řadu prací, s uplatněním různorodých
technik. Žáci pracovali s radostí a uplatňovali řadu ná-
padů, které můžete vidět při prohlídce výstavy.

Mgr. Martina Krahulová a Mgr. Eliška Černá
učitelky výtvarného oboru ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna

Účastníci tiskové konferece k zahájení sezony na zámku Foto: J. Blažek

Účastníci vernisáže výstavy Kouzlo živé přírody Foto: B. Maleček

Výstava Kouzlo živé přírody Foto: 5x B. Maleček

Tiskové konfereci zahájil ředitel zámku A. Šilhánek Foto: J. Blažek
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Slovo starosty k dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Dovolte mi vrátit se alespoň k některým z nich.
Ne všech jsem se tentokrát bohužel mohl osobně
zúčastnit, mou neúčast však vždy nahradili moji
kolegové radní či pan tajemník. 

V sobotu 26. února se v kině Jas uskutečnila
beseda o novinkách v silničním provozu, kterou
pro širokou veřejnost uspořádal ve spolupráci
s městem MK Austerlitz. Pan Jiří Kyjovský pří-
tomné posluchače seznámil se změnami v oblasti
příslušné legislativy platnými od 1. 1. 2012. Poté
pan Petr Nečesánek, tiskový mluvčí Policie ČR
ve Vyškově, pohovořil o bezpečnosti a nejčastěj-
ších příčinách dopravních nehod. Svá slova
přitom dokládal bohatou, mnohdy děsivou, foto-
dokumentací. O první pomoci, která je pro posti-
ženého vždy tou nejdůležitější, přednášel pan
MUDr. Emil Strach. V závěru si mohli posluchači
ověřit své znalosti a nové poznatky ve vědomo-
stním testu, přičemž v případě správné odpovědi
byli odměněni praktickými dárky z BESIPU.
Další přednášku, zaměřenou tentokrát již vý-
hradně na dopravní předpisy a řešení dopravních
situací, plánujeme na říjen letošního roku. 

Ve stejných prostorách se v sobotu 17. března
uskutečnila výroční členská schůze Moravského
rybářského svazu, o. s., MO ve Slavkově u Brna.
Výbor této zájmové organizace seznamoval širo-
kou členskou základnu s činností v uplynulém
roce 2011 a s plány a záměry na letošní rok 2012.
Za starost o vodní plochy a jejich okolí i přinále-
žející stavby, které se snaží rybáři stále zvelebovat
a vylepšovat, péči o chov ryb i výchovu mladých
vyznavačů rybaření jim patří velký dík. Tato
 letošní výroční schůze se navíc nesla v duchu
70. výročí založení rybářského spolku ve Slavkově
u Brna, při jehož příležitosti zde proběhl křest
nové a jedinečné knihy, která textem i ve fotogra-
fiích mimo jiného mapuje velmi poutavým způso-
bem historii a osudy rybniční soustavy na
Slavkovsku a Bučovicku, popisuje historii rybář-
ského spolku ve Slavkově u Brna od vzniku ve vá-
lečném roce 1942 až po současnost, charakterizuje
revíry a popisuje jejich zarybňování. Celé zpraco-
vání je velmi zdařilé a zcela jistě si tato publikace
zaslouží být součástí vaší knihovny. 

V neděli 25. března se uskutečnila na „mysli-
vecké odchovně“ výroční schůze Mysliveckého
sdružení Slavkov u Brna, kde se taktéž hodnotila
činnost v uplynulém roce a plány na rok letošní.
Za to vše patří myslivcům poděkování, za jejich
příkladnou starost o zvěř ve svěřené honitbě i za
podíl při zvelebovaní přírody. Myslivecké sdru-
žení se loni velmi aktivně zapojilo do výsadby ze-
leně v rámci rekultivace skládky v Pískách. Ve
spolupráci se skautským oddílem Junák zde vy-
sázelo 150 stromů, které zabezpečilo kůly a oplo-
cením a 120 keřů, čímž výraznou měrou přispěli
k ozelenění bývalé skládky, kde v budoucnu bude
moci drobná zvěř nacházet své útočiště k odpo-
činku i své reprodukci. S touto příkladnou aktivní
pomocí myslivců se počítá i v letošním roce, kdy
se budou v průběhu dubna vysazovat stromy
a keře v jižní části našeho katastrálního území na
hranicích s katastry Vážany nad Litavou (polní
cesta a alej k biocentru Podsedky) a Nížkovice
(větrolam) a v průběhu listopadu pak v biocentru
při Nížkovickém potoce. 

Stejně tak hodnotily své činnosti za uplynulý
kalendářní rok i další zájmové organizace, na
nichž mě zastoupili svojí aktivní účastí moji ko-
legové Ing. Hynek Charvat a Radoslav Lánský. Ve
středu 7. března se v Zámecké vinárně uskuteč-
nila výroční schůze MK Austerlitz, jehož činnost

byla v roce 2012 skutečně velmi bohatá. Stejné
plány mají tito nadšenci motorismu i na letošní
rok, což dokládá plán schválených akcí. V neděli
10. března pak v restauraci Gól hodnotili své vý-
sledky práce v roce 2012 zahrádkáři z ČSZ MO
Slavkov u Brna. I pro letošní rok se objevuje v je-
jich plánu zářijová výstava ovoce, která poutá
velký zájem veřejnosti ze širokého okolí. Všem
v tomto článku uvedeným organizacím bych chtěl
touto cestou ještě jednou poděkovat nejen za je-
jich činnost a práci, ale i za velmi dobrou spolu-
práci s městem.    

Velmi jsem se těšil na Slavkovské divadelní
dny, které se ve dnech 2.–4. března uskutečnily ve
Společenském centru Bonaparte. S myšlenkou
uspořádat tuto divadelní přehlídku přišli členové
Farního ochotnického divadla SIMSALA BIM po
loňských Shakespearovských dnech, kdy se vrá-
tilo divadelní umění zpět na prkna pódia kultur-
ního domu po několika dlouhých letech. Po dva
večery a jedno odpoledne se zde odehrála tři před-
stavení v podání tří různých ochotnických sou-
borů, jejichž umění sklidilo velký úspěch
u diváků, kteří ocenili ztvárnění jednotlivých her
i umění a skvělé výkony jednotlivých herců dlou-
hotrvajícím potleskem. Stejného ocenění se do-
stalo i žákům z divadelního a dramatického
kroužku při ZŠ Komenského, které vystoupily
v sobotu a v neděli před hlavními představeními.
Všem pořadatelům i účinkujícím bych chtěl touto
cestou poděkovat. Sám jsem se této mimořádné
akce nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit,
věřím však, že brzy na tato představení naváží
další, ať už při příležitosti červnových Dnů Slav-
kova, kdy bude díky nadšencům z kulturní komise
i nadšencům z řad bývalých či součastných diva-
delníků na slavkovském zámku otevřena výstava
o historii ochotnického divadla ve Slavkově
u Brna nebo v rámci dalšího ročníku Shakespea-
rovských dnů, které se opět uskuteční na přelomu
září a října letošního roku.

Poslední akcí, které bych chtěl v tomto článku
věnovat svou pozornost, je zahájení nové turis-
tické sezony 2012, které se uskutečnilo na slav-
kovském městském zámku ve čtvrtek 22. března.
V rámci tiskové konference, která proběhla v di-
vadelním sále, byla představena bohatá kulturní
nabídka akcí ve městě i na zámku v letošním ka-
lendářním roce, činnost v oblasti zahraničních
partnerských vztahů i plány a záměry města v ob-
lasti údržby a obnovy zámku a zámeckého parku.
V historickém sále se následně uskutečnila před
zcela zaplněným publikem vernisáž k výstavě
„Kouzlo živé přírody“, kterou připravili žáci vý-
tvarného oboru Základní umělecké školy Fran-
tiška France. Doprovodný program s poutavým
vystoupením žáků hudebního a tanečního oboru
byl pro všechny přítomné tou nejlepší pozvánkou
zhlédnout výtvarná díla od 140 žáků, která jsou
umístěná v zámecké galerie v přízemí. Díky za
nádherný zážitek a upřímně blahopřeji k úspěchu.   

V krátkosti bych se chtěl též zastavit u jednání
zastupitelstva města, které se uskutečnilo v po-
ndělí 19. března. Projednávala se celá řada důle-
žitých bodů. Mezi ty nejdůležitější patřily rozbory
hospodaření města a všech sedmi jeho příspěvko-
vých organizací za rok 2011. Přestože se rozpočet
města v loňském roce po celé rozpočtové období
potýkal s propadem příjmů především u výnosů
z daní, díky úsporným opatřením a rozpočtové
kázni město i všechny jeho PO hospodařily
s kladným výsledkem. Projednáván byl program
rozvoje města pro rok 2012 i koncepce školství na
období let 2012–2016. Opětovně se ZM zabývalo

otázkou majetkových i provozních vztahů k bu-
dově Společenského centra Bonaparte, seznámilo
se s výsledky znaleckého ocenění této významné
nemovitosti, s průběhem a výsledky jednání města
s přerovskou obchodní společností PRELAX,
která od roku 2002 vlastní ideální ½ této budovy
a na základě dlouhodobé smlouvy ji spravuje.
Diskuse se vedla též o exekučním příkazu, který
se na předmětnou nemovitost vztahuje a je zapsán
v katastru nemovitostí, avšak má díky novému
rozhodnutí krajského soudu prozatím odkladný
účinek. ZM usnesením pověřilo RM dalším jed-
náním o bližších podmínkách prodeje a zpraco-
váním koncepce využití celého společenského
centra včetně představy o tom, kdo by v případě,
že se město rozhodne spoluvlastnický podíl zís-
kat do svého vlastnictví, celý komplex spravoval
a provozoval. Ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky,
budeme mít za sebou již další plánované jednání
s PRELAXem. Jedná se samozřejmě o velice zá-
sadní rozhodnutí. Pořizovací náklady jsou velmi
vysoké, přesto pouze prvotní. Další finanční
zdroje bude potřeba v budoucnu vynaložit nejen
na obnovu uvedené budovy a zvelebení jejích
vnitřních prostor, ale i na zajištění provozu. Přesto
vše si já osobně myslím, že si město velikosti
a významu Slavkova u Brna takový kulturní ob-
jekt zaslouží. Vhodnou koncentrací a soustředě-
ním kulturních, společenských, vzdělávacích
i dalších činností do jednoho prostoru lze využí-
vat Společenský dům multifunkčně. Optimalizací
jednotlivých činností je možné vytvořit provozní
i ekonomické podmínky tak, aby provoz celého
objektu zatížil rozpočet města minimálně a sou-
časně bylo umožněno celé řadě subjektů (z oblasti
ziskového i neziskového sektoru) zde realizovat
své záměry a potřeby. Je třeba si uvědomit, že
s provozem společenského centra nejsou spojeny
jen náklady, ale pronajaté prostory restauračních,
sportovních i kancelářských prostor generují též
významné výnosy, které se dají v současné době
odhadnout na 1 380 000 Kč ročně (čisté ná-
jemné).    

Dalším důležitým bodem programu zasedání
zastupitelstva města bylo opětovné projednávání
záměru firmy Pavel Čáslava – Čáslava-stav na vý-
stavbu šesti bytových domů nad sídlištěm Zlatá
Hora a harmonogramem a výsledky jednání
s touto stavební firmou v lednu a únoru letošního
roku. Po dlouhé diskusi k této věci, za osobní
účasti zástupců uvedeného potencionálního in-
vestora, zastupitelstvo města uložilo radě města
zpracovat návrh podmínek prodeje předmětných
pozemků nad sídlištěm Zlatá Hora ve variantním
řešení, což bude jeden z prioritních úkolů rady
města v následujících několika týdnech. Jelikož
byla posléze celá tato velmi složitá záležitost me-
dializována a krátká reportáž vysílaná v rámci re-
gionálního zpravodajství na ČT (Jihomoravský
večerník) v úterý 20. 3. 2012 podstatu a proble-
matiku věci ne zcela jasně divákům objasnila, po-
važujeme za nutné na tuto skutečnost reagovat
a situaci s pozemky nad sídlištěm Zlatá Hora ur-
čenými k prodeji a budoucí zástavbě se vám bu-
deme snažit podrobněji vysvětlit.

S příchodem jara před námi stojí celá řada tra-
dičních povinností i nových úkolů. Věřím, že se
nám systematickou prací, věcnou diskuzí a vzá-
jemnou spoluprací uvnitř zastupitelstva města
bude dařit tyto záležitosti naplňovat a realizovat.
Podrobněji o výše uvedených základních bodech
jednání ZM vás budeme informovat v příštím
čísle SZ. 

Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

28. řádná schůze RM – dne 22. 2. 2012
1. RM odkládá zprávu ve věci ceníku úhrad za služby

a činnosti ZUŠ Františka France a žádá ředitelku o do-
plnění zprávy o výši úplaty-školného v posledních 3 škol-
ních letech.

2. RM bere na vědomí odpisový plán ZUŠ Fr. France.
3. RM odkládá žádost o schválení vyřazení majetku

a žádá ředitelku ZUŠ Fr. France o doplnění vyřazovacího
protokolu ke kopírce AR-206.

4. RM schvaluje oprávnění k umístění nápojového au-
tomatu v budově na Koláčkově nám. 727 ve Slavkově
u Brna, v sazbě 500 Kč/m2/rok za výměru plochy potřebné
k umístění automatu, osazení měřidla na studenou vodu
– vodoměru a spotřeby elektrické energie dle spotřeby
provozovaného zařízení, panu Kamilu Zborovskému, pod-
nikajícího pod obchodní firmou kzcafe.

5. RM doporučuje ZM schválit  prodej bytové jednotky
1157/3 v budově č.p. 1157,1158 na poz. p. č. 2835/1
a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu
na poz. p. č. 2835/1 a 2836/1 v k. ú. Slavkov u Brna od-
povídajícího spoluvlastnickému podílu na společných čás-
tech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/3,
paní Martě Loosové za celkovou kupní cenu 564 175 Kč
(se slevou 10 % při platbě před podpisem kupní smlouvy).

6. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 16. 2. 2011 uzavřené s paní Martinou Mi-
kuláškovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu
určitou, a to do 28. 2. 2013 za smluvní nájemné 55,50
Kč/m2/měsíc. Podmínkou je úhrada dlužné částky do
29. 2. 2012.

7. RM schvaluje pokračování realizace výpovědi
z nájmu bytu č. 3 v domě č.p. 110 na ulici Fügnerova ve
Slavkově u Brna, doručené dne 10.3.2011 Jindřišce Patí-
kové.

8. RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na doda-
vatele stavebních prací na akci: „Obnova fasád zámku
Slavkov u Brna – 2012“.

9. RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní
smlouvě ze dne 28. 1. 2009 se společností CORIDA CZ,
s.r.o.

10. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p.č. 563 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka pana Bře-
tislava Vrbíka a paní Zdeňky Vrbíkové k umístění přípojky
plynu v tomto pozemku.

11. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemků parc.č. 2719/10 o výměře 127 m2; parc. č. 3793/2
o výměře 584 m2; parc. č. 3793/12 o výměře 116 m2; parc.
č. 3793/13 o výměře 48 m2 a parc. č. 3793/16 výměře
1213 m2 vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví města.

12. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 5173 orná půda o výměře 197 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města.

13. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 5169 orná půda o výměře 593 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví města.

14. RM souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí
Národní kolotočové společnosti provozovatele Vlastislava
Schulze v aleji ulice Kounicova ve Slavkově u Brna při
Dnech Slavkova a Svatourbanských hodech v červnu
2012.

15. RM schvaluje uzavření předložených smluv o vý-
půjčkách mezi městem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi.

16. RM bere na vědomí zprávu ve věci vyhlášení kon-
kursních řízení na místa ředitelů školských příspěvkových
organizací zřízených městem Slavkov u Brna, kterým
končí funkční období k 31. 7. 2012.

17. RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách po-
skytování služeb Poradnou pro rodinu, manželství a mezi-
lidské vztahy Vyškov s Centrem sociálních služeb Vyškov,
o.p.s.

18. RM schvaluje Směrnici o cestovních náhradách
v předloženém znění.

19. RM stanovuje celkový počet zaměstnanců v měst-
ském úřadu na počet 63.

20. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o Do-
tačním managementu pro projekty Technologické
 centrum a Vnitřní integrace úřadu se společností Ja-
nečka Consulting, s. r. o. za cenu 7000 Kč včetně DPH
za měsíc.

21. RM bere na vědomí informací o docházce členů
komisí RM.

22. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání Kulturní ko-
mise č. 1/2012.

23. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání Komise pro
sport a volný čas.

24. RM schvaluje: dramaturgií a obsazení festivalu Folk
a Country, cenu vstupného ve výši 150 Kč, dokrytí rozdílu
mezi skutečnými příjmy a výdaji na tuto akci z položky
č. 87 a navržený rozpočet. RM současně ukládá místo-
starostovi města projednat se Zámkem Slavkov – Auster-

litz uspořádání Dnů Slavkova a informovat o výsledku
RM.

25. RM schvaluje pořádání Slavkovských divadelních
dnů městem Slavkov u Brna, cenu vstupného ve výši 50,-
Kč za večer (odpoledne) děti do 10 let 25 Kč, pozvání če-
stných hostů a předběžnou kalkulaci akce. 

26. RM schvaluje vyúčtování městského plesu 2012.
27. RM schvaluje pořádání 9. městského plesu dne

12. 1. 2013.
28. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy

s panem Stanislavem Čermákem na byt č. 2, Fügnerova
109, Slavkov u Brna do 31. 3. 2012. RM dále ukládá od-
boru SV předložit RM návrh dalšího postupu v této věci.

29. RM ukládá MěÚ připravit přehled pozemků ve
vlastnictví města, jejichž převody jsou omezeny podle
§ 29 z.č. 229/1990 Sb.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, jménem ve-
dení města, vás pozvat na pietní akt, který se us-
kuteční ve čtvrtek dne 26. dubna 2012 při
příležitosti 67. výročí osvobození našeho města
sovětskou armádou od německé okupace během
2. světové války. Tato vzpomínková akce bude za-
hájena v 16 hodin již tradičně u pomníku padlých
rudoarmějců v městském zámeckém parku. Po
vzdání holdu hrdinství a statečnosti našich osvo-
boditelů a uctění památky zde pochovaných vo-
jínů a poddůstojníků se společně přemístíme na
místní hřbitov k pamětní desce se jmény slavkov-
ských obyvatel, kteří se nevrátili z koncentračních

1. RM na základě předložené zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek rozhoduje, že jako nejvhodnější nabídka
na veřejnou zakázku: „Napoleonská expozice“ byla pře-
dložena nabídka uchazeče SKR stav a současně na základě
protokolu o 2. posouzení kvalifikace rozhoduje o vyloučení
uchazeče EXPO, IGC GROUP, s.r.o., z dalšího zadávacího ří-
zení z důvodů nedoložení kvalifikace. RM dále souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo se společností SKR stav na do-
dávku díla za podmínky splnění zákonných ustanovení dle
zákona č. 137/2006 Sb. a kladné kontroly ze strany posky-
tovatele dotace a ukládá odboru IR předložit na nejbližší
schůzi RM harmonogram prací a jeho plnění.

2. RM souhlasí s vypsáním jednacího řízení bez uve-
řejnění na zajištění stavebních víceprací ke smlouvě o dílo
na akci: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov - Na-
poleonská expozice“, která je uzavřena se společností
IMOS Brno a schvaluje členy komise, kteří budou účastni
jednacího řízení bez uveřejnění. RM dále ukládá odboru
IR předložit na nejbližší schůzi RM harmonogram prací
a jeho plnění.

3. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu BTH
v upraveném znění (částka 2 850 000 Kč původně určena
na opravu střechy DPS a částka 1 026 000 Kč původně

XVIII. mimořádná schůze RM dne 14. 3. 2012
určena na opravu 2 bytů v BD Fügnerova 109 budou ur-
čeny ve prospěch dokončení tepelného opláštění BD na
sídlišti Zlatá Hora).

4. RM nevyhovuje žádosti o prominutí poplatku z pro-
dlení paní Mikuláškové Martiny a trvá na uhrazení po-
platku z prodlení v plné výši.

5. RM doporučuje ZM ke schválení Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření a ukazatel dluhové služby jako
součást závěrečného účtu města za rok 2011 a ukládá
MěÚ zavést pasporty majetku dle doporučení auditora.

6. RM bere na vědomí vyúčtování akce Slavkovské di-
vadelní dny a souhlasí s krytím záporné bilance Slavkov-
ských divadelních dnů z položky č. 88 propagace města.
RM dále ukládá Kulturní komisi zpracovat návrh dlouho-
dobé koncepce rozvoje kultury ve Slavkově u Brna a pře-
dložit jej RM do 30. 4. 2012 a ukládá odboru KT zprávu
doplnit o informaci k propagaci této akce.

7. RM souhlasí s výběrem startovného ve výši do 30,-
Kč na pohádkové trase Domu dětí a mládeže v rámci Dnů
Slavkova.

8. RM ukládá odboru BTH v případě prodejů městských
bytů zasílat návrh kupní smlouvy kupujícímu nejpozději
do 30 dnů od schválení prodeje v ZM.

Pietní akt k výročí osvobození
táborů nebo zahynuli ve válečných bojích. Přes-
tože od těchto tragických událostí uplynulo již
dlouhých 67 let, neměli bychom zapomínat na
padlé a zemřelé, kteří své životy položili a ztratili
za naši svobodu a možnost žít v míru. Lidé
v mnoha zemích světa tuto příležitost nemají. Ně-
které země si válkou v nedávné minulosti prošly
a z jejích následků se dodnes vzpamatovávají, jiné
jí v současnosti čelí. Přijďte proto společně s námi
uctít památku padlých hrdinů, kteří zemřeli da-
leko od svých domovů a svých blízkých i zabi-
tých a zavražděných našich tehdejších občanů.

Ivan Charvát, starosta města    

Loňský pietní akt v zámeckém parku Foto: B. Maleček
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Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.

Úplné znění na www.slavkov.cz

29. řádná schůze RM – dne 6. 3. 2012
1. RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet města

Slavkov u Brna – rozbory hospodaření za rok 2011 a převod
výsledku hospodaření po zdanění vedlejší hospodářské čin-
nosti ve výši 5 438 225,36 Kč do Fondu BTH.

2. RM doporučuje ZM ke schválení kladné výsledky hos-
podaření školských PO zřízených městem Slavkovem u Brna
vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele
a kladné výsledky z podnikatelské činnosti za rok 2011. RM
dále doporučuje ZM nepožadovat vrácení kladných vý-
sledků hospodaření z hlavní činnosti a odvod kladných vý-
sledků hospodaření z podnikatelské činnosti organizací do
rozpočtu města a současně doporučuje schválit rozbory
hospodaření školských PO za rok 2011, přidělení výsledku
hospodaření ZŠ Komenského v plné výši 782 074,80, vý-
sledku hospodaření ZŠ Tyršova v plné výši 340 551,06 Kč,
výsledku MŠ Zvídálek v plné výši 49 544,08 Kč, výsledku
hospodaření ZUŠ Františka France v plné výši
159. 195,16 Kč a výsledku hospodaření DDM za rok 2011
v plné výši 164 628,30 Kč do rezervních fondů těchto or-
ganizací. 

3. RM bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2011 pří-
spěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz.

4. RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti příspěv-
kové organizace TSMS za rok 2011.

5. RM souhlasí s uspořádáním motocyklových závodů
Jawa na „malém“ okruhu.

6. RM doporučuje ZM ke schválení kladné výsledky hos-
podaření neškolských PO zřízených městem Slavkovem
u Brna vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele
a kladné výsledky z podnikatelské činnosti za rok 2011
a nepožadovat vrácení kladných výsledků hospodaření
z hlavní činnosti a odvod kladných výsledků hospodaření
z podnikatelské činnosti organizací do rozpočtu města. RM
dále doporučuje schválit rozbory hospodaření TSMS
a Zámku Slavkov – Austerlitz za rok 2011 a přidělit výsle-
dek hospodaření TSMS v plné výši 532 855,05 Kč a výsle-
dek hospodaření ZS-A v plné výši 292 700 Kč do rezervních
fondů těchto organizací.

7. RM schvaluje rozpočty školských PO města Slavkova
u Brna pro rok 2012 v předloženém znění s následující výší
příspěvku od zřizovatele: ZŠ Komenského – 4 069 000 Kč,
ZŠ Tyršova – 1 502 000 Kč, MŠ Zvídálek– 1 000 000 Kč,
ZUŠ Fr. France – 295 000 Kč, DDM   210 000 Kč. RM sou-
časně schvaluje čerpání fondů školských PO a stanovuje zá-
vazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2012.

8. RM schvaluje položkový rozpočet Městské policie
a Sboru dobrovolných hasičů pro rok 2012.

9. RM schvaluje výsledek provedené inventarizace ma-
jetku a závazků pro rok 2011.

10. RM doporučuje ZM schválit návrh programu rozvoje
města na rok 2012 v předloženém znění.

11. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření
č. 4-7.

12. RM schvaluje následující výše příspěvků pro jednot-
livé neziskové organizace: JUNÁK – 25 000 Kč – oprava klu-
bovny, Moravský rybářský svaz – 10 000 Kč – zbudování
WC kabinky a nákup stolních setů, Český zahrádkářský svaz
– 7500 Kč – výstava ovoce, Myslivecké sdružení –
10 000 Kč – medikamenty a krmení pro zvěř, Český svaz
chovatelů – 3500 Kč – výstava drobných zvířat. RM sou-
časně uzavření smluv s jednotlivými neziskovými organiza-
cemi za podmínek vzorové smlouvy. RM dále souhlasí
s užitím znaku města na cyklistických dresech členů Spor-
tovního klubu DEGART s platností do 31. 12. 2014.

13. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí následujícího
příspěvku: Sportovní klub Slavkov u Brna – pronájmy tělo-
cvičen, pomůcky, dresy – 92 000 Kč. RM dále schvaluje po-
skytnutí následujících příspěvků: Austerlitz Adventure o.s.
– lampionový průvod, X-Terra, Slavkovský atletický devíti-

1. RM souhlasí s vypuštěním vodního prvku z dotač-
ního projektu: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slav-
kov – Napoleonská expozice“.

2. RM mění v rámci veřejné zakázky na dodavatele sta-
vebních prací na akci: „Obnova fasád zámku Slavkov u Brna

XVII. mimořádná schůze RM
– 15. 2. 2012

1. RM bere na vědomí materiál předložený firmou
Pavel Čáslava – Čáslava-Stav a ukládá MěÚ předložit RM
časový přehled o jednáních s uvedenou firmou ve věci vý-
stavby v lokalitě Zlatá Hora.

boj – 5000 Kč, Bohumil Hanák – startovné, vybavení, po-
jištění, licence – 10 000 Kč, MK Austerlitz a.s. – materiální
výpomoc jezdcům, pořádání závodů – 15 000 Kč, Římsko-
katolická farnost – vybavení pro divadlo, odměny, zpěvníky,
pronájmy tělocvičen – 31 000 Kč, SSK E-COM – výcvik, ma-
teriál, soutěže – 4000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol – sou-
těže, materiální vybavení, údržba venkovních sportovišť -
44 000 Kč. RM současně schvaluje rozdělení příspěvků pro
organizace v pozastaveném režimu – (možnost podepsání
smlouvy o poskytnutí příspěvku až po dodání jmenného se-
znamu s daty narození): ARC Slavkov – členské příspěvky,
licence, startovné, poháry, náhradní díly – 8000 Kč, Junák –
materiál, pomůcky, odměny do soutěží – 17 500, Kč, Mo-
delářský klub SMČR – pořádání soutěže, příprava starto-
viště, pomůcky – 8000 Kč, Moravská hasičská jednota –
nájem tělocvičny, startovné, potřeby, vybavení – 8000 Kč,
Moravský rybářský svaz, o.s. - zájezdy, závody – 20 000,00
Kč, SK Beachvolleyball Slavkov o.s. – míče – 10 000 Kč, Svaz
diabetiků ČR – edukační sportovní pobyty a výlet –
2500 Kč. RM dále bere na vědomí zprávu z jednání Komise
pro sport a volný čas ze dne 21. 2. 2012.

14. RM bere na vědomí žádost ZŠ Tyršova o účelové pří-
spěvky a ukládá vedoucí finančního odboru zabývat se žá-
dostí ZŠ Tyršova ve III. čtvrtletí roku 2012.

15. RM doporučuje ZM dát souhlas: k požádání a přijetí
státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace
MPR a MPZ ve výši 745 000 Kč, k použití přislíbené dotace
z Programu na zahájení opravy krovu a střechy kulturní pa-
mátky – domu č.p. 64, II. etapa na Palackého náměstí
a k poskytnutí částky ve výši 794 918 Kč z rozpočtu města,
jako podílu vlastníka památky k dotaci na obnovu výše uve-
dené památky. RM současně bere na vědomí zápis komise
rady pro regeneraci MPZ.

16. RM ukládá řediteli TSMS předložit ekonomické zdů-
vodnění návrhu navýšení vstupného na koupališti.

17. RM doporučuje ZM schválit Koncepci školství pro léta
2012–2016.

18. RM bere zprávu o plnění 2. Komunitního plánu soci-
álních služeb města Slavkova u Brna v roce 2011 na vědomí
a předkládá ji na jednání ZM.

19. RM bere po projednání zprávu o současné sociální
práci s panem Čermákem na vědomí.

20. RM odkládá žádost o prominutí penále paní Martiny
Mikuláškové.

21. RM po projednání postupuje ZM rozhodnutí o prodeji
– zaslání nabídky převodu bytové jednotky č. 8, Sídl. Nád-
ražní 1157, Slavkov u Brna a odpovídajícího podílu na spo-
lečných částech domu a pozemku, paní Daně Vitulové za
kupní cenu ve výši 578 429 Kč.

22. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 14. 11. 2011 k bytu č. 3, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Jiřím Konrádem obsa-
hujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
31. 5. 2012 za smluvní nájemné 30 Kč/m2.

23. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky
1158/2 a spoluvlastnického podílu na poz. p.č. 2835/1
a 2836/1 odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na spo-
lečných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky
1158/2, panu Jaromíru Ondráčkovi za celkovou kupní cenu
568 756 Kč (se slevou 10 % při platbě před podpisem kupní
smlouvy).

24. RM doporučuje ZM schválit snížení kupní ceny bytu
č. 1, sídliště Nádražní 1154, Slavkov u Brna, o 200 000 Kč.
Základní nabízená cena by tak činila 1 000 000 Kč.

25. RM bere dílčí zprávu o průběhu privatizace na vě-
domí a překládá ji v jednání ZM.

26. RM doporučuje ZM pověřit radu města dalším jed-
náním ve věci nabytí ideální ½ nemovitostí – budovy č.p.
126 na poz. p.č. 966 a zastavěného pozemku p.č. 966

v k.ú. Slavkov u Brna a dále nabytí zařízení a vybavení
centra Bonaparte.

27. RM doporučuje ZM pověřit RM dalším jednáním ve
věci nabytí ideální ½ nemovitostí – budovy č.p. 126 na poz.
p.č. 966 a zastavěného pozemku p.č. 966 v k.ú. Slavkov
u Brna a dále nabytí zařízení a vybavení centra Bonaparte.

28. RM doporučuje ZM uložit RM předložit na nejbližší
řádné zasedání ZM návrh na stanovení podmínek prodeje
pozemku parc. č. 4245 v k.ú Slavkov u Brna.

29. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s E. ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 1553/1;
1554/6; 1553/13; 1554/14; 1594/1; 1595/1; 1609; 1743/3;
1677; 1743/2; 1696; 1744; 3788; 1806; 1940 v k. ú. Slav-
kov u Brna (stavba s názvem „Slavkov, ul. Tyršova, kabel
NN“).

30. RM odkládá zprávu „Napoleonská expozice – roz-
hodnutí o nejvhodnější nabídce“.

31. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo na akci: „Oprava střechy budovy radnice č.p.64 –
Slavkov u Brna“ se společností 1. Slezská s.r.o., za pod-
mínky schválení financování v ZM v předloženém znění.

32. RM bere informace o pozemcích, jejichž převody
jsou omezeny podle § 29 zákona č. 229/1990 Sb., na vě-
domí.

33. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o udělení souhlasu k provedení stavby „Realizace KPÚ
v k.ú. Slavkov u Brna“ s Českou republikou – Minister-
stvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Vyškov.

34. RM doporučuje ZM pojmenovat ulici v lokalitě Zlatá
Hora ve Slavkově u Brna názvem „Slunečná“.

35. RM bere zprávu na vědomí a předkládá ji na zase-
dání zastupitelstva města.

36. RM odkládá zprávu „Napoleonská expozice - návrh
na zajištění prací nad rámec smlouvy o dílo“ k doplnění.

37. RM bere na vědomí doplnění materiálů předlože-
ných na 28. schůzi RM - ZUŠ Fr. France.

38. RM bere na vědomí informace o projektu ZŠ Ko-
menského.

39. RM schvaluje snížení měsíčního poplatku za školní
družinu ZŠ Komenského na 120 Kč za žáka od 1. 4. 2012.

40. RM schvaluje ZŠ Komenského odpisový plán na rok
2012. 

41. RM schvaluje ZŠ Tyršova odpisový plán na rok 2012.
42. RM bere na vědomí datum zápisu do MŠ Zvídálek na

školní rok 2012/2013 ve dnech 2.–9. 5. 2012.
43. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení škrabky brambor

z majetku školy.
44. RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb na pro-

vedení auditu projektu Optimalizace řízení lidských zdrojů
MěÚ Slavkov u Brna.

45. RM ukládá MěÚ předat informační tabule ve vlast-
nictví města uvedené v příloze do správy TSMS.

46. RM doporučuje ZM schválit čestné členství v Evrop-
ské federaci napoleonských měst. 

47. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání Komise pro
zahraniční vztahy č. 1/2012.

48. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání Kulturní ko-
mise č. 2/2012 a žádá komisi o předložení pravidel pro po-
skytování příspěvků na podporu kulturních aktivit.

49. RM souhlasí s darováním praporové stuhy vojen-
skému útvaru v Bučovicích.

50. RM schvaluje program VI. řádného zasedání zastu-
pitelstva města v doplněném znění.

XIX. mimořádná schůze RM – 19. 3. 2012
2012“ následující technický předpoklad následovně: Refe-
rence 3 obdobných zakázek za posledních 5 roků: za ob-
dobnou zakázku bude považována pouze ta, která byla
realizována v oblasti realizace fasád v min. výši 1 000 000 Kč
vč. DPH, kvalifikaci nelze prokázat jiným subjektem.
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Město Slavkov u Brna vydalo v roce 2011
novou vyhlášku o místních poplatcích
č. 1/2011. Předmětem vyhlášky jsou poplatky
ze psů a poplatek za užívání veřejného pro-
stranství. 

Touto krátkou informací připomínáme obča-
nům, aby při užívání veřejného prostranství  ne-
zapomínali na svoji ohlašovací a poplatkovou
povinnost dle čl. 11 vyhlášky č. 1/2011. 

Poplatek hradí poplatníci za zvláštní užívání
veřejného prostranství, čímž se rozumí např.
výkopové práce při zřizování přípojek IS, umís-
tění dočasných staveb  a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb, umístění re-
klamních zařízení, skládek stavebního mate-

Město Slavkov u Brna podalo v květnu 2010
žádosti o dotaci na dva dvě samostatné ale úzce
související akce „Technologické centrum ORP
Slavkov u Brna včetně elektronické spisové
služby ve správním obvodu obce s rozšířenou pů-
sobnosti (ORP)“ a „Vnitřní integrace úřadu ORP
dle III. části výzvy IOP“. V období března a nu až
dubnau 2011 nám bylo Ministerstvem vnitra ČR
schváleno přidělení dotace pro oba projekty.

Cílem projektu „Technologické centrum ORP
Slavkov u Brna včetně elektronické spisové
služby ve správním obvodu ORP“ je rozvoj slu-
žeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností
– města Slavkov u Brna, a to vybudováním tech-
nologického centra. Technologické centrum po-
sílí stávající infrastrukturu na výkonnostně
vyhovujícím hardwaru a s minimálním počtem
technických výpadků. Zajistí vysokou kvalitu
služeb elektronické spisové služby a negaranto-
vaného úložiště dat pro MěÚ Slavkov u Brna
i úřady obcí spádové oblasti. Technologické cen-
trum bude možno využít rovněž pro stávající ap-
likace MěÚ. MěÚ Slavkov u Brna získá upgrade
stávající elektronické spisové služby a hostova-
nou spisovou službu pro vybrané příspěvkové or-
ganizace. Do projektu se dále smluvně zapojilo
14 obcí spádové oblasti ORP z celkového počtu
17 formou dobrovolného přístupu, kterým bude
pořízena elektronická spisová služba a služby ne-
garantovaného úložiště dat. 

Předpokládané celkové náklady jsou ve výši

Změny umístění kontejnerů
na elektro a textil

Omlouváme se tímto čtenářům Slavkovského
zpravodaje, kdy v minulém čísle byla omylem
uvedena stará stanoviště červených kontejnerů
na sběr drobných elektrospotřebičů. Tyto kon-
tejnery jsou umístěny:

1. v ulici Úzká
2. v sídl. Zlatá Hora – u parkoviště
3. v sídl. Nádražní – křižovatka (směr k ná -

draží ČD)
Místo vyhořelého kontejneru na textil v sídl.

Nádražní – křižovatka, byl nový kontejner pro
sběr textilu umístěn do sídl. Nádražní ke ga-
rážím.

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Setkáváme se s nimi každodenně. Každý
z nás je produkuje (statistiky uvádí, že každý
občan ČR toho komunálního ročně přes 450 kg).
Někdo je ochoten se chovat ekologicky a snaží
se minimalizovat množství svých odpadů
a předcházet jejich vzniku. Například tím, že od-
mítá reklamní letáky vhazované do schránky,
nekupuje balenou vodu, upřednostňuje ekolo-
gicky šetrné výrobky s nízkou energetickou ná-
ročností, používá svoji nákupní tašku místo
nabízených igelitek. Věci, které sám již nevyu-
žije, poskytne jiným – bazary, charita, nebo třídí
odpady do vyhrazených kontejnerů na třídění
papíru, plastů, skla, textilu i elektrospotřebičů.
Recyklací těchto odpadů vznikají zase nové fi-
nální výrobky jako např. obaly na vajíčka, tex-
tilní vlákna , protihlukové stěny, plotové díly,
nové skleněné výrobky, pelety i stavební izolace
a mnohé jiné.

riálu, apod. Sazby poplatků jsou uvedeny v čl.
12 vyhlášky č. 1/2011.

S celým zněním vyhlášky se mohou občané
seznámit na webových stránkách města
www.slavkov.cz v sekci Město Slavkov
u Brna/dokumenty města/platné vyhlášky. Pří-
lohy č. 1 a č. 2 vyhlášky jsou situační mapky,
kde jsou modře vyznačeny plochy  veřejných
prostranství ve městě Slavkov u Brna. Formulář
pro ohlášení k poplatku za užívání veřejného pro-
stranství je ke stažení pod odborem investic
a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna, který užívání ve-
řejného prostranství eviduje a vybírá poplatek. 

Tamara Nosková, odbor IR

Užívání veřejného prostranství

Odpady jsou ale také zdrojem energie. Třeba
biologický odpad, který je dále zpracováván
v kompostárnách nebo bioplynových stanicích,
kde je využit k výrobě elektrické energie a tepla.
Teprve to, co nelze jinak využít by se mělo ob-
jevit v popelnici nebo kontejneru pro směsný ko-
munální odpad. I ten by se měl přednostně
spalovat a využít tak na teplo a elektřinu. Na
skládku pak ukládat pouze ten odpad, který již
využít nedokážeme.

Město Slavkov u Brna za loňský rok vypro-
dukovalo celkem 1010,2 tuny komunálního od-
padu a z toho 894,2 tuny pohltila spalovna
v Brně. Zde byla vybudována úplně první spa-
lovna odpadů v letech 1904–1905 a již tehdy se
využívala k výrobě elektrické energie. V roce
1945 byla spalovna vybombardována a obnovení
jejího provozu trvalo téměř 40 let. Stavba nové
spalovny začala v roce 1984, postupně byly do-

Odpady kolem nás

5 028 000 Kč, přičemž výše přiznané dotace činí
4 273 800 Kč. Akce je financována z 85 % pro-
středky Evropské unie z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a z 15 % prostředky z měst-
ského rozpočtu. 

Cílem projektu „Vnitřní integrace úřadu ORP
dle III. části výzvy IOP“ je, aby IS fungoval efek-
tivně, tvořil interoperabilní systém a byl „eGON
ready“ (on-line zdrojem kvalitních informací pro
základní registry, např. při budoucím zápisu roz-
hodnutí příslušného orgánu veřejné moci do Re-
gistru práv a povinností) a tím umožnit:
• efektivní pořizování vstupních dat,
• zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy

vůči veřejnosti,
• zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu,
• přiblížit a zkvalitnit služby veřejnosti.

Integrace chodu úřadu představuje „vyladění“
základních komponent systému, zejména:
• systém řízení organizační struktury organizace,
• systém řízení zdrojů,
• systém řízení služeb,
• vnější integrace systému,
• klíčové databáze systému.

Předpokládané celkové náklady jsou ve výši
1 529 412 Kč, přičemž výše přiznané dotace činí
1 300 000 Kč. Akce je financována z 85 % pro-

středky Evropské unie a Evropského fondu pro
regionální rozvoj a z 15 % prostředky z měst-
ského rozpočtu. 

V červenci 2011 byl schválen vybraný doda-
vatel řešení obou projektů, společnost VERA,
spol. s r.o. Realizace probíhá od  července 2011.
V červenci až srpnu proběhla implementace hard-
ware a software tech nologického centra. V sou-
časné době probíhá instalace spisových služeb
a integrace informačních systému MěÚ. Ukon-
čení projektů se předpokládá v červnu 2012.
Název operačního programu: Integrovaný ope-

rační program
Číslo prioritní osy: 6.2
Název prioritní osy: Zavádění ICT v území ve-

řejné správě – Cíl konvergence
Číslo oblasti podpory: Zavádění ICT v území ve-

řejné správě
Číslo výzvy: 06
Registrační č. projektu Technologické centrum

ORP Slavkov u Brna včetně elektronické spi-
sové služby ve správním obvodu ORP:
CZ.1.06/2.1.00/06.06872

Registrační č. projektu Vnitřní integrace úřadu
ORP dle III. části výzvy IOP:
CZ.1.06/2.1.00/06.06873

Bc. Stanislav Maša, odbor KT

Technologické centrum ORP Slavkov u Brna včetně elektronické spisové služby
ve správním obvodu ORP a Vnitřní integrace úřadu ORP dle III. části výzvy IOP

budovány další stupně čištění spalin. Stavební
práce na modernizaci a rozšíření spalovny za-
počaly v r. 2008, byly ukončeny kolaudací v čer-
venci 2011 a zahájen trvalý provoz. Spalovna má
nyní pětistupňové čištění spalin. Účinnost čištění
spalin u většiny sledovaných znečišťujících látek
je na úrovni 99 %. Před vstupem do 125 m vy-
sokého komínu jsou spaliny kontinuálně moni-
torovány a vyhodnocovány. Provoz spalovny
podléhá těm nejpřísnějším předpisům a kontro-
lám. Emise znečišťujících látek jsou obecně
velmi nízké a jsou nižší než emise u jiných ener-
getických zdrojů spalujících například uhlí.

Spalovny neplýtvají cennými surovinami.
Zodpovědnost je tedy pouze na nás, abychom co
nejpečlivěji třídili odpady a ve spalovnách nebo
na skládkách nekončily odpady, které je možno
lépe využít.

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP 



7SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU3/2012

Dne 22. března navštívil naše město předseda
KDU-ČSL MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph. D.
Návštěva Slavkova u Brna byla součástí jeho
cesty po městech jižní Moravy s cílem osobně
se seznámit s představiteli jejich samospráv.

Bělobrádek si se zájmem prohlédl starobylou
renesanční radnici, kde jej přivítal starosta města
Ing. Ivan Charvát, místostarosta Ing. Jiří Doležel
a radní Ing. Jiří Tesák, předseda místní organi-
zace KDU-ČSL. Starosta delegaci seznámil
s historií a současností města a probíhající ob-
novou historických a církevních památek. Spo-
lečná diskuse byla zaměřena na vývoj plnění
daňových výnosů rozpočtu města.  

Závěrem oficiálního přijetí na radnici se pan
předseda podepsal do městské kroniky, kterou
obohatil textem „Jsem velice rád, že ve Slavkově
věci fungují. Kéž by to tak bylo v celé republice.
Přeji mnoho zdaru tomuto krásnému městu.“ Na
památku své vůbec první návštěvy Slavkova
u Brna obdržel z rukou představitelů města
knihu o Slavkově u Brna.

Následně delegace zamířila do Křesťanské
mateřské školy Karolínka, kterou od letošního
školního roku provozují Chudé školské sestry
naší Paní a místního kostela Vzkříšení Páně ve
Slavkově u Brna, kde Bělobrádek obdivoval čis-
totu klasicistního slohu a prostornost chrámu.    

Po té se připojil k řediteli Slavkovského
zámku, Ing. Aleši Šilhánkovi, aby na tiskové
konferenci u příležitosti zahájení turistické se-
zóny slavkovského zámku, kterého se mimo jiné
zúčastnil i senátor a náměstek hejtmana Jiho-
moravského kraje pan Stanislav Juránek a gene-
rální konzul Ruské Federace pan Šaraškin,
ocenil viditelné výsledky práce současného
i předchozích vedení města a občanů a povzbu-

Obnova vodního
 příkopu se blíží

Dovolte, abychom vás touto cestou před za-
hájením prací informovali o realizaci obnovy
vodního příkopu v zámeckém parku, který byl
poškozen povodní v roce 2010. V roce 2011 se
podařilo městu zajistit alokaci dotačních pro-
středků z ministerstva pro místní rozvoj na jeho
obnovu. Vzhledem k procesním, administrativ-
ním a klimatickým podmínkám dojde k reali-
zaci v předpokládaném termínu od dubna do
července tohoto roku. Zde úmyslně používáme
výraz předpokládaný termín, protože skutečné
zahájení prací je závislé od obdržení rozhod-
nutí o poskytnutí dotačních prostředků. 

V rámci veřejné zakázky tyto stavební práce
vysoutěžila s nejlepší cenou společnost SKR
stav s.r.o. za cenu 9.606.698,43Kč. Výše do-
tačních prostředků by měla dosáhnout 90% tě-
chto nákladů.

Vzhledem k rozsahu prací, které budou spo-
čívat ve značných výkopových a sanačních pra-
cích (provádění ŽB stěn s mikropilotami) bude
celý prostor vodního příkopu zabezpečen jako
staveniště a tudíž zde z hlediska bezpečnosti
zde bude zákaz vstupu veřejnosti. Po provedení
těchto hrubých prací může být přístup částečně
povolen.

V této věci prosíme za pochopení.  
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

dil přítomné k pokračování této spolupráce při
rozvoji města a utváření kulturně společenského
života Slavkova u Brna.

Pavel Bělobrádek byl příjemně překvapen
dobře fungujícím malebným moravským měs-
tem, které donedávna znal jen v souvislosti se
Slavkovským bojištěm: „Je vidět, že se zde
pouze nepolitikaří, ale dělá se tu něco pro lidi.
Mnoho mých vrstevníků jezdí za krásami do za-
hraničí. Domnívám se, že nemenší zážitky by
měli, kdyby se rozhlédli po naší republice,
kdyby navštívili krásná místa Moravy a Čech.
Proč se vydávat daleko, když u nás je tolik pěk-
ných míst?,“ říká Pavel Bělobrádek.

Vzhledem k tomu, že k návštěvám vrcholo-
vých politiků v našem městě dochází zřídka,
jednalo se o vzácnou a svým charakterem oje-
dinělou návštěvu.  

Bc. Martina Tesáčková, odbor KT

Slavkov se rozhodně má čím pochlubit –
říká lidovecký předseda Pavel Bělobrádek 

Po třech letech příprav zahájí společnost
KALÁB v dubnu v lokalitě Zelnice ve Slavkově
výstavbu obytného souboru s názvem Rezidence
Austerlitz. Součástí tohoto developerského pro-
jektu bude 17 rodinných domů a 2 bytové domy
doplněné sadovými úpravami tak, aby v závěru
výstavby vytvořily příjemnou zelenou zónu.

Na samém počátku realizace obytného sou-
boru budou vybudovány inženýrské sítě a ko-
munikace. Stavba časově navazuje na právě
dokončovanou stavbu PPO a mimo jiné si vy-
žádá i přeložku vedení vysokého napětí a vý-
stavbu nové trafostanice. Problematická bude
zejména přeložka vodovodního řadu v ulici Slo-

vákově, která bude dlouhá 217 m a bude vedena
od křižovatky Kollárova–Slovákova. Výkopy
pro přeložku velmi ovlivní dopravní situaci
v místě stavby a přeložka samotná bude vyža-
dovat i ne zbytná přerušení v dodávce vody.

Příprava území započala již v březnu vykáce-
ním dřevin, které byly překážkou v připojení
 lokality na místní komunikaci. Práce budou
v příštím měsíci pokračovat sejmutím ornice,
navezením propustných materiálů pro podkladní
vrstvy komunikací a potom se již stavba rozjede
na plné obrátky. Do konce letošního roku firma
KALÁB plánuje postavit hrubé stavby všech
domů. Kompletní dokončení se předpokládá

Výstavba ve Slavkově v lokalitě Zelnice
v září 2013. První obyvatelé by se tak do nových
domů mohli nastěhovat již v říjnu příštího roku. 

Tento projekt je svým rozsahem a komplexností
pro Slavkov výjimečný. Přinese s sebou po dobu
výstavby také určitá negativa v podobě zvýšené
nákladní dopravy a stavebního ruchu do klidné
části města. Dopravní trasa pro nákladní dopravu
je plánována po obchvatu I/50 s odbočením na
ulici ČSA a dále po ul. Kollárově na Slovákovu. 

K pozitivům výstavby bezesporu patří šance
pro místní firmy získat na této velké stavbě za-
kázky a pro obyvatele slavkovského regionu
možnosti jak nového bydlení, tak i pracovních
příležitostí. Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
17. dubna. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov
o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)Up

oz
or

ně
ní

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

Návštěva P. Bělobrádka Foto: R. Lánský
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V pátek 16. března se uskutečnilo ve sportovní hale ISŠ přátelské utkání s týmem Vyškov a naše
děvčata, která trénují již 6. rokem pod vedením trenéra Ing. Lukáše Charváta skvěle reprezento-
vala DDM Slavkov. Za krásný výsledek 63:40 (37:24) a (26:16) byly odměněny sladkou odměnou
nejen vítězky, ale i basketbalistky z Vyškova. Dík patří i Danovi Charvátovi, který se zhostil funkce
zapisovatele zápasu. 

Zájmový kroužek basketbal dívky DDM Slavkov trénují pravidelně každý pátek od 18 do 19
hodin v hale ISŠ a jsem velmi ráda, že i v období náročného středoškolského studia si najdou
dívky čas na aktivní odreagování.

Družstvo dívek DDM Slavkov tvoří Vičarová Dana, Škrabalová Denisa, Lovasová Renáta, Dvo-
řáková Simona, Dvořáková Monika, Suchánková Renáta, Jeřábková Monika, Mikesková Dana,Čer-
vinková Kateřina.   Ivana Olejníková 

Ve středu 14. března 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 144 (77 dětí a 67 dospělých)
účastníky z pohádkového světa a mohl začít
průvod masek připravenou překážkovou drá-
hou, hra na hada s tanečky a sportovní soutěže
za sladkosti. 

Dále následovala zábavná sportovní stano-
viště, kde všechny princezny, víly, čarodějnice,
berušky, ale i udatní kovbojové a indiáni pro-
kázali svoji odvahu a statečnost při zdolávání
překážek a plnění různých úkolů. 

Zpestřením karnevalu byla ukázka ze cvičení
aerobiku pro nejmenší, které si připravila a za-
pojila většinu dětí Mgr. Ivana Majárková.

Velikonoční prázdniny
Dům dětí a mlá-

deže ve Slavkově
pořádá velikonoční
prázdniny s DDM v době od čtvrtka 5. dubna
do pátku 6. dubna vždy od 8 do 12.30 hod.
(možnost přihlásit i na jednotlivé dny). S sebou
svačinu, pití a přezůvky, cena je 50 Kč na jeden
den. Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit
přihlášku! Nejpozději do 2. dubna. Počet míst
je omezen, přihlaste se včas!

Bližší informace na tel. 544 221 708.

Snaha všech tanečníků byla oceněna sladkou
odměnou. Vyvrcholením karnevalu bylo roz-
dávání dárkových balíčků, které připravily pro
děti rodiče a losování velké tomboly, ve které
bylo přes 20 pěkných cen.

Na závěr si děti s rodiči zatančily v rytmu
disko pod vedením Jitky Pokorné, vedoucí cvi-
čení rodičů s dětmi a baby klubu a oblíbené pís-
ničky jako makaréna a káčátko zapojily do
tance nejen děti, ale i dospělé.

Velké poděkování patří zřizovateli Městu
Slavkov u Brna a místním podnikatelům, kteří
věnovali dětem krásné ceny do tomboly a cu-
krovinky k soutěžím, také Jitce Pokorné za mo-
derování a přípravu celého programu karnevalu
a kolektivu DDM Slavkov.

Ivana Olejníková

Maškarní ples s DDM Slavkov

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SLAVKOVĚ U BRNA www.ddmslavkov.cz
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 708, ddmslavkov@tiscali.cz

Výtvarná dílna v DDM Slavkov je plně
využita pod vedením pedagoga volného času
Pavly Martinkové. Kapacita odpolední tvo-
řivé dílničky v DDM Slavkov pro rodiče
s dětmi je vždy naplněna. Naposledy se zá-
jemci sešli 8. března při jarním vyrábění pro
radost. Další termín tvořivé dílničky na téma
TĚŠÍME SE NA SLUNÍČKO se uskuteční
v DDM 10. května od 15.30 do 17.30 hod., je
nutné se přihlásit předem do 7. května na tel.
čísle 544 221 708, mobil 605 083 322. Cena
30 Kč za osobu. Ivana Olejníková

Basketbalistky
DDM zvítězily

Maškarní ples s DDM Foto: 2x archiv DDM

Dílna DDM Foto: 2x archiv DDM
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Klavírní koncert studentů
konzervatoře

Srdečně vás zveme na klavírní koncert stu-
dentů brněnské konzervatoře, který se koná
v úterý 10. dubna od 17.30 hodin v sále ZUŠ
F. France. Přijďte podpořit mladé umělce.

Soutěže Základních uměleckých škol vypi-
suje každoročně Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy. V letošním školním roce byly
vypsány soutěže pro obory taneční a hudební.
V hudebním oboru ve hře na dechové a bicí ná-
stroje a ve zpěvu. Okresní kola se uskutečnila
21. 2. v Ivanovicích na Hané – taneční obor,
22. 1. v Bučovicích – dechové a bicí nástroje,
23. 2. ve Vyškově – sólový a komorní zpěv.

Ze soutěžních klání přivezli naši žáci velmi
cenná umístění. Svými výkony dosáhli na po-
stup do krajského kola: Alexandra Bláhová,

Okresní kola soutěží ZUŠ
zobc. flétna, Matěj Červinka, trubka, Václav
Mečíř, bicí, Kateřina Kuklová, Markéta Vojt-
ková, Veronika Křížová, Stanislav Pátik, zpěv,
Adéla Lovasová, Táňa Pavlincová, Adam Ze-
mánek, taneční obor. Žáci jsou ze tříd učitelů:
Miroslava Červinky, Josefa Handrly, Kamily
Sokolové, Kateřiny Jirákové a Lenky Krahu-
lové.

Věříme, že svůj um a dovednosti předvedou
i v krajských kolech a přejeme jim štěstí
a pevné nervy. 

Martin Uma, ZŘŠ

Hudební večer žáků
Srdečně vás zveme na hudební večer žáků,

který se koná v úterý 17. dubna od 17 hodin
v sále ZUŠ F. France. Na vaši účast se těší žáci
a učitelé ZUŠ.

Masopust neboli karnevalové období bylo
v minulosti období od Tří králů do Popeleční
středy. V některých regionech je součástí oslav
obřadní průvod masek, který obchází s muzi-
kou vesnicí. Jako každý rok se i v naší MŠ Zví-
dálek konal pro děti 28. února velký společný
Karneval. Tato akce se konala v gymnastickém
sále na ZŠ Komenského za profesionálního
moderování divadla Koráb.

Karneval nemohl začít jinak než průvodem
a přehlídkou všech masek. Poté, co se děti ve
svých krásných a nápaditých maskách všem

představily, mohl začít již pravý
karnevalový rej a tanec. 

Dětské a veselé písničky se střídaly s mnoha
soutěžemi, které vykouzlily na dětských tvářích
nejen úsměv, ale také radost z vyhraných drob-
ných dárečků. Děti se příjemně bavily a karne-
valové veselí strhlo nakonec i paní učitelky.

Po příjemně stráveném dopoledni se už teď
jistě zase všichni těšíme na Karneval v příštím
roce s přáním, aby byl nejlépe tak veselý jako
se to povedlo i letos.

Učitelky ze třídy Koťátek D. Mrázová, D. Tršová

Karneval v MŠ Zvídálek Den otevřených dveří
Zámek Slavkov – Austerlitz zve všechny zá-

jemce, především z řad snoubenců a jejich ro-
dičů na Den otevřených dveří, který proběhne
v neděli 1. 4. od 14 hodin. Návštěvníci si
mohou prohlédnout vyzdobené prostory slav-
kovského zámku, ve kterých se konají svatební
obřady. Prohlídka bude doplněna doprovodným
programem a aktuálními informacemi o zajiš-
tění a průběhu svatebních obřadů.

Vstupné bude ve snížené ceně 50 Kč. S pří-
padnými rezervacemi nebo dotazy se obracejte
na e-mail svatby@zamek-slavkov.cz nebo na tel.
544 221 204. David Kučera, DiS., ZS-A

Společný karneval v Mateřské škole Zvídálek Foto: 4x V. Tršo

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

Rok 2011 lze v životě příspěvkové organi-
zace považovat za mimořádně úspěšný. Pří-
spěvková organizace pokračovala v pozitivním
trendu, nastoupeném v předchozích letech a za-
znamenala několik významných úspěchů, které
je třeba připomenout.

V uplynulém roce byla navázána další spolu-
práce mezi Top výletními cíli na jižní Moravě
a v Dolním Rakousku, která by měla zajistit vý-
měnu informací a zkušeností a také zvýšit počty
návštěvníků jak na jižní Moravě, tak i v Ra-
kousku. Byla navázána spolupráce s rakouskou
obcí Rosenburg, která se pyšní nádherným re-
nesančním zámkem stejného jména. Nutno pod-
otknout, že oba zámky patří mezi vybrané „top
výletní cíle“. Cílem projektu spolupráce, který
by měl přinést své výsledky v roce 2012, je mo-
tivace turistů k obsáhlejším a vícedenním výle-
tům mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem. 

Dnes již můžeme konstatovat, že velká mar-
ketingová propagace nejen v České republice,
ale i v Rakousku, zpracování a tisk tiskovin pro
naši nabídku, prezentace na společné webové
stránce, vyznačení na mapě Top cílů s infor-
mačním textem atd. přináší své pozitivní efekty.
Určitě nepřehlédnutelným efektem byl také ur-
čitý nárůst německy hovořící klientely na
zámku v průběhu roku 2011. 

Lze konstatovat, že se tímto zámek Slavkov
dostal opravdu do TOP kategorie turistických
cílů v regionu a již nyní tato aktivita přináší zvý-
šení počtu turistů a nových návštěvníků města
Slavkova se všemi synergickými efekty pro lo-
kální podnikatelskou infrastrukturu. Účastí na
tomto projektu jsme získali výraznou konku-
renční výhodu oproti ostatním atraktivitám ces-
tovního ruchu.

Počet návštěvníků zámku, kteří v uplynulém
roce navštívili akce v areálu zámku, v absolut-
ním počtu překročil úroveň 80 tisíc a předsta-
vuje rekordní výši 88 542 návštěvníků
(navýšení o cca 11 000 proti roku 2010). Jde
tak o historicky nejúspěšnější sezónu od roku
1989! Pokud bychom k uvedenému počtu při-
početli také návštěvníky jarmarků a ty, kteří za-
vítali do areálu zámku v rámci Napoleonských
dnů a Vzpomínkových akcí, pak počet návštěv-
níků překročil poprvé magickou hranici 100
tisíc!

Tento nezpochybnitelný úspěch je nutno při-
číst především tomu, že se v předchozích letech
podařilo najít nové atraktivní aktivity, které oži-
vily kulturní nabídku a přilákaly mnoho nových
návštěvníků, kteří je vnímají již jako tradiční
aktivity a k nám se vrací. Nepochybně se pro-
jevil i vliv všestranné propagace zámku díky
komplexní spolupráci se sdělovacími pro-
středky, která právě v roce 2011 překonala
svým rozsahem i předcházející úspěšný rok,
a tím přinesla ovoce v podobě růstu návštěv-
nosti. Lze si jen přát, aby se tento pozitivní vý-
sledek podařilo v následujících letech udržet.

Reprezentativní prostory barokního zámku
byly v roce 2011 místem setkání významných
osobností jak ze zahraničí, tak i z České repu-
bliky. Mezi nejvýznamnější nepochybně patří
návštěva Jeho Excelence Sergeje Borisoviče Ki-
seljova, zplnomocněného velvyslance Ruské fe-
derace v ČR, který v rámci své první oficiální
návštěvy Jihomoravského kraje zavítal dne 11.
března do Slavkova u Brna. Opakovaně navští-

Zámek Slavkov – Austerlitz byl v roce 2011 velmi úspěšný
vili na náš zámek v doprovodu Generálního
konzula Ruské federace v Brně Andreje Jev-
genjeviče Šaraškina také další vzácní hosté
Ruské federace. Zámek si dne 6. dubna se zá-
jmem prohlédla Jeho Excelence Víctor Julián
Hernández León, mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela
v ČR. Srpnových Napoleonských dnů se tento-
krát zúčastnil první rada Velvyslanectví Francie
Nicolase de Lacoste. 

Zámek navštívili také další významní před-
stavitelé kulturního a politického života, po-
slanci PČR, senátoři SČR a příslušníci
generálního štábu Armády ČR.

Zájem o pořádání svatebních obřadů v histo-
rických prostorách zámku, vloni také v zámec-
kém parku, byl stálý. Počet skutečně
realizovaných obřadů tak v nejžádanějším ob-
dobí zcela naplnil kapacitu stanovenou matri-
kou. Podobně lze hodnotit i vysokou
návštěvnost akcí pořádaných pro veřejnost. 

V roce 2011 se uskutečnilo 19 výstav s rů-
znou tematikou, což byl opět mírný nárůst proti
předchozímu roku. Výstavy podstatným způso-
bem oživují kulturní nabídku, přičemž náklady
spojené s jejich přípravou jsou vesměs mini-
mální. Tento trend je patrný v poslední době
i u jiných historických objektů, které se snaží
touto formou přilákat a upoutat nové návštěv-
níky.

Některé výstavy byly realizovány přímo ze
sbírkového fondu zámku nebo byly vhodně do-
plněny o exponáty tematicky související s in-
stalovanou výstavou. Tím se naplňuje jedno ze
základních poslání organizace a z povinností
zřizovatele (jako majitele zámku), vyplývající
ze znění zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbí-
rek muzejní povahy (tzv. Muzejní zákon), k pre-
zentaci sbírek ve vlastnictví města veřejnosti.
Za nejvýznamnější počin v této oblasti je nutno
považovat výstavu „Václav Antonín Kounic –
Kancléř čtyř panovníků“, která byla uspořá-
dána u příležitosti 300. výročí jeho narození
a také pokračování výstavy Napoleonská epo-
cha na pohlednicích“. 

Mezi nejatraktivnější výstavy se zařadily vý-
stava fotografií cestovatele a fotografa Jiřího
Kolbaby PEOPLE a výtvarníka Adolfa Borna
HISTORIE PRO POKROČILÉ, který svá
atraktivní díla vystavil na zámku již potřetí. Jed-
nou z nejvyhledávanějších výstav byla opět flo-
ristická výstava, dále zejména pro děti
atraktivní výstava „Loutky pro radost z Ra-
dosti“ a velikonoční výstava spolu s výstavami
krajek. Nelze ani opomenout výstavu kolektivu
sochařek pod názvem KILA LEHKOSTI a vý-
stavu Aleny Slezákové MOJE SRDEČNÍ ZÁ-
LEŽITOST.

Nabídka koncertů byla v roce 2011 opět
velmi kvalitní a nabídla různý repertoár a obsa-
zení. Celkem se uskutečnilo 12 koncertů všech
žánrů. Od dvou vynikajících koncertů klasické
(vážné) hudby z cyklu Concentus Moraviae,
přes muzikál až po rockovou hudbu. I když
v uplynulém roce počasí koncertům v parku
zcela nepřálo, všechna koncertní vystoupení se
setkala vždy s velkým zájmem veřejnosti, která
svoji účastí potvrdila nejen vysokou kulturní
vyspělost, ale i vztah k prostředí, ve kterém se
koncerty konaly.

Je pochopitelně velmi obtížné i ošidné ozna-

čit některé za nejlepší, nicméně za naprosto mi-
mořádný lze považovat vynikající koncert svě-
tově proslulého špičkového uskupení Pavel
Haas Quartet v rámci cyklu Concentus Mora-
viae. Také skvělý koncert ORIGINAL BOLS-
CHOI DON KOSAKEN nebo předvedení
muzikálu LES MISÉRABLES - BÍDNÍCI
v zámeckém parku mělo velký ohlas. Nelze ani
opomenout Vánoční koncert ZUŠ Františka
France, který se opět uskutečnil v Historickém
sále zámku, kde zcela zaplnil Historický sál,
jehož kapacita je na úrovni 350 míst.

Pokračovala obnovená tradice vzdělávacích
cyklů pro žáky základních škol. Tyto byly za-
měřeny tematicky jako součást výuky a využily
je nejen slavkovské školy, ale také školy z blíz-
kého okolí. Pozitivně je třeba hodnotit akce při-
pravené ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
(Zámecké dýňobraní s DDM). Pro veřejnost
byly připraveny úspěšné jednorázové akce,
které se setkaly s příznivou odezvou, jako např.
prohlídky opravených krovů a střechy zámku
a prohlídky depozitářů.

V areálu zámku se v uplynulém roce usku-
tečnilo dalších 35 akcí. Největší návštěvnost
měl jako každoročně Oldtimer Festival 2011,
na který se sjíždí návštěvníci z celé České re-
publiky i ze zahraničí. Velmi atraktivní a popu-
lární jsou zámecké jarmarky. V roce 2011
se opět uskutečnila Hubertova jízda a akce
Mladá svatomartinská vína na zámku. Tyto
akce byly doplněny akcí Svatomartinská husa,
kterou pořádala Zámecká restaurace Austerlitz.
Velmi navštívené byly i další akce, pořádané na
zámku, např. Václavský jarmark a Zámecké
burčákové slavnosti. Tradiční předvánoční jar-
mark byl svým rozsahem dosud největší jar-
mark, který se kdy ve Slavkově konal.

Za samostatnou zmínku stojí podíl příspěv-
kové organizace na úspěšném průběhu Napole-
onských dnů a Vzpomínkových akcí ke 206.
výročí bitvy u Slavkova. Je třeba zdůraznit, že
město Slavkov a zámek byly opravdovým cen-
trem těchto akcí. Jejich pozitivní ohlas mezi ve-
řejností a vysoká návštěvnost jsou nejlepším
dokladem správně pojaté koncepce.

O všech akcích a aktivitách byli v průběhu
roku čtenáři Slavkovského zpravodaje průběžně
informováni.

Při hodnocení roku nelze opomenout udá-
losti, které se týkaly přímo objektu zámku. Na
prvém místě je třeba uvést úspěšné dokončení
rekonstrukce východního průčelí fasády
zámku, financovanou z prostředků MK ČR
(dotace). Tím je prakticky veškerá fasáda, vidi-
telná z okolí zámku opravena, zbývá nyní do-
končit opravu fasády ve valech. 

Po celý rok 2011 pokračovaly stavební práce
v předzámčí na rekonstrukci koníren a vozá-
ren. Jejím cílem je provedení zásadních oprav,
které umožní zprovoznit dosud nevyužívané
velkou vlhkostí zasažené prostory pro výstavní
účely. Náročnost této rekonstrukce zcela překo-
nala původní předpoklady, nicméně se již
v jejím průběhu opakovaně ukázalo, že toto
bylo nezbytné realizovat. 

Organizace pochopitelně také věnovala vel-
kou pozornost průběžné údržbě památkového
objektu. Objem vynaložených prostředků se
udržel i v roce 2011 oproti rokům 2005 – 2007
stále na výrazně vyšší úrovni. Toto lze hodnotit
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Prodejní zahradnická
výstava popáté

Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci našeho
krásného slavkovského zámku. Je tu jaro a opět
je na co se těšit. 

Zámek Slavkov – Austerlitz pro vás připravil
další ročník populární jarní Prodejní zahrad-
nické výstavy. Tak jako každoročně si na ní mů-
žete zakoupit přísady, balkónovky, skalničky,
stromky, okrasné stromky, keře a vše, co k za-
hradničení patří. Bude zde i spousta doplňkového
prodeje keramiky, medu, oříšků, občerstvení, cu-
krovinek a vlastně všeho možného.

Zveme vás do slavkovského zámeckého
parku v pátek 13. dubna od 12 do 17 hodin
a v sobotu 14. dubna od 9 do 17 hodin. Vstup
volný. Věra Marková, ZS-A

V rámci nejvýznamnějšího křesťanského
svátku – Velikonoc uvede Zámek Slavkov –
Austerlitz velikonoční koncert Zámecké ka-
pely. Koncert se uskuteční v neděli 15. dubna
2012 v krásném prostředí zámecké kaple. Slav-
kovský dechový kvintet, hrající na žesťové ná-
stroje, představí vybrané skladby od starých
mistrů z české i zahraniční provenience, kteří
na hradech a zámcích působili v období baroka

jedině pozitivně, protože získané zdroje z pro-
vozování zámku by se měly prioritně vracet
zpět do údržby objektu. 

Posouzení trendu posledních let je patrné

z grafického znázornění, přičemž zohledňuje
pouze prostředky vygenerované z vlastní čin-
nosti organizace. V uvedeném přehledu tedy
nejsou zahrnuty ty prostředky, které zřizovatel

vkládá formou spoluúčasti k získaným účelo-
vým dotacím na rekonstrukce zámku. Z grafu
je také patrné, že vynaložené prostředky jsou
stále vyšší než celkový objem, který byl v mi-
nulosti vkládán do oprav a údržby včetně
údržby zeleně a cest v parku, kterou od r. 2008
zajišťují TSMS.

Organizace zadala ve druhé polovině roku
dendrologický průzkum parku s cílem odbor-
ného posouzení stavu stromů. Tento posudek
ukázal na neodkladnou nutnost odstranění
stromů v havarijním stavu a na navazující
údržbu stromového patra v parku. Vzhledem ke
stáří řady stromů a k jejich počtu bude nutné
i nadále pokračovat v odborném ošetřování
stromů, aby se předešlo případným nehodám.

Lze si jen přát, aby i nadcházející rok 2012
byl bez ohledu na vnější ekonomické podmínky
pro příspěvkovou organizaci neméně úspěšný.

Údaje ke všem oblastem činnosti jsou pře-
vzaty z Výroční zprávy ZS-A za rok 2011.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Velikonoční koncert Zámecké kapely
i dříve. Program budou tvořit skladby G. P. Te-
lemanna, V. Otta a dalších. Zazní rovněž hudba
autorů, kteří prozatím veřejnosti nejsou do
velké míry známi. 

Vstupenky si bude možné zakoupit od
1. dubna 2012 na pokladně zámku, přičemž
cena jedné vstupenky je 70 Kč, pro studenty, se-
niory a držitele průkazu ZTP, ZTP-P je 55 Kč.

Mgr. Radek Žák, ZS-A

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

Výstava kraslic bude zahájena ve čtvrtek 29.
března v Divadelním sále od 17 hodin. Aranžmá
kraslic budou umístěna v prohlídkové trase His-
torických salonků po celou dobu vč. velikonoč-
ních svátků až do neděle 22. dubna. Výstava bude
přístupna samostatně nebo jako součást prohlíd-
kové trasy. Kolekce velikonočních vajíček zapůjčí
na výstavu Mohelnický spolek ručních řemesel,
jehož tvorba je již ve Slavkově známá o velmi ob-
líbená. Ke zhlédnutí budou kraslice zdobené rů-
znými technikami – vajíčka zdobená technikou

Velikonoce na zámku 
drátkování, krakelování, vajíčka zdobená voskem,
slámou, bavlnkou, madeirou, vajíčka vyškrabo-
vaná, malovaná a dále jinak zdobená.

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

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

Mgr. Zuzana Venturová, ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz vám v rámci
„Dne památek a historických sídel“, který se
koná dne 18. dubna, přinese možnost zúčastnit
se na Zámku Slavkov – Austerlitz unikátní pro-
hlídky věrné kopie jedné z nejvýznamnějších
českých středověkých památek, tedy Relikviáře
sv. Maura. Přestože kopie není zdobena filigrá-
nem a drahými kameny jako originál, je nám
tato skutečnost vynahrazena možností se jí do-
tknout, doslova si ji „osahat“, a dokonce roze-
brat její jednotlivé části. Jelikož se jedná
o haptickou, tedy dotykovou prohlídku, je tato
akce určena především dětem, což samozřejmě
nevylučuje účast dospělých. Samotné prohlížení
pak bude doplněno o profesionální, ale poutavý
výklad historie Relikviáře sv. Maura.

Originál této národní kulturní památky je ulo-
žen na zámku v Bečově nad Teplou, a právě od-

„Relikviář pro každého“ na zámku

borníci z tohoto zámku nám relikviář přijedou
představit. 

A co je to vlastně ten „relikviář“? Jedná se
o schránku, do níž byly ve středověku ukládány
relikvie či ostatky svatých. „Schránka“ je nic-
méně poněkud zjednodušené označení, neboť
samotný Relikviář sv. Maura ve své originální
podobě je druhou nejcennější památkou ČR,
hodnotou jej předčí pouze České korunovační
klenoty. Mgr. Radek Žák, ZS-A

Výzva čtenářům
Knihovna K. Dvořáčka ve Vyškově by ráda

doplnila svůj fond regionální literatury o starší
ročníky Slavkovského zpravodaje, resp. dříve
též Postilionu, a to od roku 1985 do roku 1998
včetně. Pokud tyto zpravodaje máte a chcete
(musíte) se jich z jakýchkoli důvodů zbavit
(stěhování, jarní úklid, nedostatek místa), vě-
nujte je, prosím, vyškovské knihovně, která
s nimi dále pracuje (zpracovává informace
v nich uvedené do databází a poskytuje je všem
zájemcům o regionální literaturu). 

Zpravodaje můžete přinést do Městské kni-
hovny ve Slavkově u Brna nebo zavolat na tel.
724 924 817 (J. Blažek). Děkujeme za pocho-
pení.

Referenční odd. Knihovny K. Dvořáčka ve Vyškově

Konkrétně se jedná o tato čísla:
1998 – č. 9–12
1997 – č. 1, 2, 12
1996 – celý ročník
1995 – celý ročník
1994 – celý ročník
1993 – celý ročník
1992 – celý ročník
1991 – celý ročník
1986 – č. 8–11
1985 – č. 1–4
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Přehled kulturních
a společenských akcí 2012
Rok spolupráce Zámku Slavkov – Austerlitz a Renaissanceschloss Rosenburg

BŘEZEN
17. a 18. 3. 90 let kina ve Slavkově u Brna – slavnostní představení
22. 3. Slavnostní zahájení sezony 2012 na zámku a ve Slavkově u Brna

Sokolnictví na Renaissanceschloss Rosenburg – výstava
(do 15. 7.)
Kouzlo živé přírody - výstava výtvarného oboru ZUŠ Fr. France
(do 20. 5.)
Kancléř čtyř panovníků - znovuotevření výstavy k 300. výročí
V. A. K. (do 27. 5.) 

29. 3. Kraslice – velikonoční výstava Mohelnického spolku ručních ře-
mesel (do 22. 4.)

30. - 31.3. Hody, hody, doprovody… – prodejní velikonoční výstava 

DUBEN
1. 4. Den otevřených dveří pro zájemce o svatební obřad na zámku
13. a 14. 4. Prodejní zahradnická výstava (zámecký park)
15. 4. Velikonoční koncert – koncert Zámecké kapely v kapli
17.–19. 4. Prezentace repliky relikviáře sv. Maura v rámci Dne památek 
21. 4. Fotografování na zámku – fotografický kurz NICOM
26. 4. Slavkovské memento – festival válečné literatury faktu

KVĚTEN
10. 5. Japonskem s otevřenou pusou – přednáška Jiřího Máry
17. 5. Zámek plný pohádek – květinová výstava v expozici (do 27. 5.)
19. 5. Výstava anglických ohařů
19. 5. Z operety do operety – koncert Johann Strauss Orchestru Die

flotten Geister
31. 5. Slavkovské múzy včera a dnes – výstava o slavkovském

ochotnickém divadle (do 29. 7.)

ČERVEN
1.–3. 6. Dny Slavkova a Svatourbanské hody
2. 6. Prohlídky zámeckých krovů, noční kostýmované prohlídky zámku
7. 6. Obrazy a grafika – výstava malíře Kristiána Kodeta (do 2.9.)

14. 6. Concentus Moraviae – koncert italského souboru Accordone
„Finis terrae“

16. 6. Muzikálové představení MDB v zámeckém parku Koločava
23. 6. Den pro rodinu v zámeckém parku
26. 6. Concentus Moraviae – koncert Baroque Wroclaw Orchestra

„J. Haydn: Symfonie“ 
29. 6. Benátská letní noc na zámku 
30. 6. Oldtimer festival 2012

ČERVENEC 
1. 7. Folklor na zámku – folklorní vystoupení v rámci IV. SFFS Dam-

bořice
6. a 7. 7. Music Festival Slavkov 2012 (mezinárodní festival dechových

kapel)
19. 7. Duch skotské whisky – výstava o lahodném nápoji (do 27. 9.)
28. 7. Mezinárodní turnaj v pétanque Grand Prix d’Austerlitz 2012

SRPEN
2. 8. Slavkovský Sklepmistr 2012 – výstava umění a uměleckých

řemesel (do 30. 9.)
3.–9. 8. Letní filmový festival v zámeckém parku
4. 8. Výstava welschcorgi
7. 8. Musaion – výstava k 90. výročí založení muzea ve Slavkově

u Brna (do 9. 12.)
11. a 12. 8. Napoleonské dny
11. 8. Mezinárodní výstava vín, řemeslný jarmark a kostýmované pro-

hlídky zámku
18. 8. Bál princezen v zámeckém parku
24. a 25. 8. HRADOLOGIE – hudební festival v zámeckém parku

ZÁŘÍ
1. 9. Hradozámecká noc – podzemí pro děti
6. 9. Čarování ze skla –výstava Alice Dostálové (do 4.11.)

20. 9. Symbióza krajky s přírodou – výstava Mohelnického spolku
ruč. řemesel (do 18)

22. 9. Václavský jarmark a Zámecké burčákové slavnosti
22. 9. Dny kulturního dědictví – kostým. prohlídky podzemí, prohlídky

depozitářů a krovů
23. 9. Koncert pěveckého sboru Mladost
30. 9. Jeskyně Křišťálové oči – výstava fotografií Venezuelského vel-

vyslanectví (do 31. 10.)

ŘÍJEN
5. a 6. 10. Slavkovská iniciativa smíření
13. 10. Pocta Paganinimu – koncert houslisty Pavla Šporcla
14. 10. Zámecké dýňobraní s DDM
20. 10. Fotografování na zámku – fotografický kurz NICOM

LISTOPAD
8. 11. Výstava malířky Marisy Ivany Fily (do 9.12.)

11. 11. Sv. Martin, Hubertova jízda, výstava Mladá svatomartin-
ská vína a svatomartinské hody

29. 11. Koncert o. p. s. Mohyla míru – Austerlitz k 207. výročí bitvy
u Slavkova

PROSINEC
1. a 2. 12. Vzpomínkové akce k 207. výročí bitvy u Slavkova
1. 12. Tradiční předvánoční a řemeslný jarmark a kostýmované prohlídky

zámku
8. 12. Vánoce na zámku se slavkovskými školami
9. 12. Zakončení sezony

Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

„Inter arma silent Musae“ neboli „Ve válce
Múzy mlčí,“ praví jedno z nesčetných latin-
ských rčení. Aby Múzy nemlčely také o válce,
o to se snaží již osmým rokem Slavkovské me-
mento, jehož vznik byl iniciován při příležitosti
200. výročí bitvy tří císařů u Slavkova. Žáci zá-
kladních a středních škol v regionu JmK, ale
i za jeho hranicemi, byli vyzváni k vytvoření
slovesných či výtvarných prací, jejichž obsah
se vztahuje k válce. Vyhlášená témata „Války –
neválky“ a „Zapomenutí vojáci“ snad nabízejí
dostatečný prostor pro mladé spisovatele či vý-
tvarníky. 

Nad Festivalem převzal záštitu hejtman Ji-
homoravského kraje pan JUDr. Michal Hašek,
velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie
ve Vyškově Ing. plk. gšt. Ján Kožiak a starosta
města Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát.
Letos poprvé zaštítil Festival také generální
konzul Ruské federace v Brně Andrej Jevgen-
jevič Šaraškin a přislíbil i osobní účast na slav-
nostním vyhlášení.

Festival a jeho zakončení s vyhlášením vítě-
zných literárních prací proběhne na slavkov-
ského zámku ve čtvrtek 26. dubna 2011, právě
v den výročí osvobození města Slavkova v roce

V sobotu 17. března se uskutečnilo v Kině
Jas pod záštitou starosty města Ing. Ivana Char-
váta slavnostní setkání a projekce filmů k 90.
výročí existence kina ve Slavkově u Brna. 

V krátkém úvodním proslovu zdůraznil místo-
starosta města Ing. Jiří Doležel pozitivní skuteč-
nost existence městského kina. „Slavkov u Brna
je jedním z mála malých měst v širokém okolí,
která ještě kino provozují,“ uvedl mimo jiné. Ře-
ditel slavkovského zámku, který kino provozuje,
Ing. Aleš Šilhánek v následném projevu sezná-
mil přítomné s historií kina ve Slavkově, zmínil

Ve spolupráci se společností NICOM a. s. po-
řádá Zámek Slavkov – Austerlitz dne 21. dubna
fotografický kurz. Společnost NICOM je ryze
českou společností, která na našem trhu působí
již 20 let. Zaměřena je především na oblast ško-
lení, technické podpory a konzultací.

Tento praktický fotografický kurz je určen pro
pokročilejší fotografy, kteří dobře ovládají svůj fo-
toaparát a kteří rádi fotografují architekturu, exte-
riéry a interiéry, ať ze zájmových či z profesních

Kino Jas slaví 90. výročí
příznivou bilanci návštěvnosti v současnosti
a v závěru nastínil další rozvoj Kina Jas.

Sobotní program představil dva filmy – Páni
kluci a Světáci, v neděli se promítal film z po-
čátků české kinematografie Báječní muži s kli-
kou. Vstup na všechna představení byl volný,
kino navštívilo o tomto víkendu celkem bez-
mála sto diváků. 

Ve foyeru kina je instalována malá výstava
k historii slavkovského kina, kterou bude trvat
do 15. dubna.  

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Slavkovské memento 2012
F E S T I VA L  VÁ L E Č N É  L I T E R AT U RY  FA K T U

1945. V souvislosti s tímto výročím se ná-
vštěvníci Mementa též zúčastní vzpomínko-
vého aktu kladení věnců k pomníku padlých
vojáků Rudé armády v zámeckém parku, na
kterém jsou pravidelně přítomni zástupci gene-
rálního konzulátu Ruské federace v Brně. 
PROGRAMOVÉ BLOKY:
Dopoledne
11.00 Zahájení festivalu (Historický sál)

Vyhlášení výsledků literární a výtvarné sou-
těže a předání cen
Čtení vítězných děl literární soutěže žáků
a studentů
Ukázky činnosti Vojenské akademie Vyškov
v zámeckém parku (průběžně)
Výstava „Vykopané válečné artefakty“ (prů-
běžně)

13.00 Slavnostní kladení věnců u pomníku padlých
vojáků Rudé armády při příležitosti osvobo-
zení Slavkova

V průběhu akce bude ke zhlédnutí výstava
výtvarných prací žáků k tématu „Války – ne-
války“.

Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto
akci je zcela volný. Jste srdečně zváni!

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

důvodů. Během kurzu proběhne i nácvik správného
fotografování obecně, tj. správné kompozice, expo-
zice a využití přirozeného i doplňkového světla. 

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

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Fotografický kurz na zámku

A. Šilhánek, J. Doležel, J. Fries a K. Kohoutek při oslavách 90. výročí kina Foto: J. Blažek
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Brány slavkovského zámku se pro veřejnost
letos otevřely již ve čtvrtek 22. března 2012.
Na nadcházející sezonu jsme připravili opět
velké množství zajímavých kulturních a spole-
čenských akcí, ze kterých si vybere opravdu
každý. Základním pilířem programu jsou akce,
které se konají každoročně a které jsou pro ve-
řejnost stále zajímavé a lákavé. Letošní rok
bude ve znamení spolupráce Zámku Slavkov
– Austerlitz a Renaissanceschloss Rosenburg.
O uvedeném jsme obsáhleji informovali v úno-
rovém čísle Slavkovského zpravodaje.

A na co se můžou návštěvníci letos těšit?
Z bohaté nabídky akcí vás chci upozornit na ně-
které zajímavé, které byste si neměli rozhodně
nechat ujít.

Hned na začátek sezony jsou připraveny
velmi atraktivní VÝSTAVY – výtvarného oboru
ZUŠ FF „Kouzlo živé přírody“, „Svatební den
na zámku“, květinová výstava „Zámek plný po-
hádek“ a opět „300. výročí narození Václava An-
tonína Kounice“, která byla zahájena již koncem
roku 2011. V dubnu to bude také velikonoční vý-
stava kraslic. V květnu pak zpřístupníme vý-
stavu o slavkovském ochotnickém divadle
„Slavkovské múzy včera a dnes“. V červnu
bude k vidění prestižní výstava malíře Kristiána
Kodeta „Obrazy a grafika“. Ve druhé polovině
roku to bude např. výstava k 90. výročí založení
muzea ve Slavkově u Brna pod názvem Mu-
saion. Nepochybně zajímavou bude atraktivní
výstava Alice Dostálové Čarování ze skla. Před-
pokládáme, že zájem vzbudí také výstavy „Jes-
kyně Křišťálové oči“ – výstava fotografií
Venezuelského velvyslanectví, výstava Marisy
Ivany Fily i další.

Také letos si na své přijdou opět zahrádkáři,
pro které chystáme jarní prodejní zahradnic-
kou výstavu v zámeckém parku. Další výstava
jistě potěší chovatele pejsků, opět se budou
konat také velmi úspěšné výstavy vín –rpnová
mezinárodní Grand Prix Austerlitz 2010 a lis-
topadová „Svatomartinská vína na zámku“. 

Velkou část připravovaných akcí tvoří beze-
sporu KONCERTY různých hudebních žánrů.
V prvé řadě to budou dva koncerty klasické
hudby v rámci mezinárodního hudebního festi-
valu Concentus Moraviae. První z nich si vy-
bral hejtman JmK JUDr. Michal Hašek za svůj
hejtmanský koncert. Představí se zde špičkový
italský soubor Accordone se zpěvem Marca Be-
asleyho a instrumentálním doprovodem Guida
Moriniho, kteří budou interpretovat významné
představitele barokní hudby. Nelze opomenout
ani již tradiční galakoncert J. Strauss Orches-
ter – Die flotten Geister Coburg, na který letos
opět zavítá hvězda evropského formátu Luisa Al-
brechtová. Do této skupiny kulturní nabídky ne-
pochybně patří také říjnový koncert špičkového
houslisty Pavla Šporcla v Historickém sále. 

V oblasti populární hudby se zájemci opět
mohou těšit na skvělé open-air muzikálové
představení „Koločava“ v podání herců Měst-
ského divadla Brno. Po loňské úspěšné pre-
miéře se k nám vrací „HRADOLOGIE“,
tentokrát jako dvoudenní hudební festival na
sklonku léta. Výjimečnou událostí by byl beze-
sporu červnový koncert rockové skupiny Kabát
v zámeckém parku (o tomto koncertu se proza-
tím jedná, podobně jako o vystoupení jedné svě-
tově proslulé zahraniční kapely).

Příznivce dechové hudby nepochybně zaujme
počátkem července Music Festival Slavkov
2012 – druhý ročník velkého mezinárodního hu-
debního festivalu dechových kapel a orchestrů
z Belgie, Holandska a ČR. A po dvou letech se
v zámeckém parku představí zahraniční folk-
lorní soubory v rámci IV. SFFS Dambořice.

Letos poprvé se na nádvoří zámku budou
konat Dny Slavkova a Svatourbanské hody.
V první polovině srpna se opět uskuteční v zá-
meckém parku Letní filmový festival. Z dal-
ších pravidelných AKCÍ stojí za zmínku velmi
oblíbený Oldtimer Festival 2012 – setkání ve-
teránů aut a motocyklů. Napoleonské dny
a k nim doplňkové akce se tentokrát ponesou ve

znamení připomínky 200. výročí bitvy u Boro-
dina. Nelze opomenout ani Vzpomínkové a pi-
etní akce u příležitosti 207. výročí bitvy
u Slavkova. 

V roce 2012 budeme pokračovat ve Svato-
martinské tradici vč. Hubertovy jízdy, která se
letos uskuteční na zámku přesně na 11. 11.
2012. V dubnu se bude konat festival válečné li-
teratury faktu – Slavkovské memento, dále
speciální prohlídky zámku, parku či zámeckých
depozitářů. V průběhu roku pak ekumenické se-
tkání církví - Slavkovská iniciativa smíření,
oblíbené a velmi populární řemeslné jar-
marky, pro děti pak V. Zámecké dýňobraní
s Domem dětí a mládeže či mezinárodní turnaj
v pétanque. 

Návštěvníci, kteří se na zámek vydají jen tak
mimo jakoukoliv akci, se v prohlídkových tra-
sách mohou těšit na známé i méně známé ex-
ponáty z depozitářů, ale také na malé
překvapení – na dubnový Den památek, kdy
bude představena replika druhé nejvzácnější pa-
mátky našeho státu - relikviáře sv. Maura! Bu-
deme pokračovat také ve specializovaných
prohlídkách depozitářů, krovů, ale i v kostýmo-
vaných prohlídkách, připravených vždy tema-
ticky k jednotlivým akcím.

Konec roku patří adventu a s ním také akci
Vánoce na zámku se slavkovskými školami.
Rok bude zakončen přátelským silvestrovským
setkáním občanů na náměstí zakončeným oh-
ňostrojem, odpáleným ze zámeckého parku (po-
řadatelem je město).

I z tohoto krátkého přehledu je patrné, že
nadcházející sezóna bude opět velice bohatá na
krásné kulturní zážitky. Podrobný přehled akcí
je uveden v kalendáriu na vedlejší straně tohoto
čísla Slavkovského zpravodaje. Všechny akce
Vám pochopitelně vždy včas a podrobněji při-
blížíme a připomeneme v průběhu roku také na
webových stránkách. Přijměte naše srdečné po-
zvání! Těšíme se na vaši návštěvu.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz v roce 2012

převáděna do laguny u přelivného objektu do
mokřadu. Minimální průtoky při běžném stavu
zůstávají ve stávajícím profilu Prostředníčku.
Do nově zbudovaného obtoku se dostává voda
při zvýšeném průtoku v povodí Prostředníčku,
kdy voda přes přelivný objekt na vtoku do ob-
toku v lokalitě u rodinných domků Luční pře-
padá a zvýšený průtok převede nově
zbudovaný podzemní rámový propustek
a obtok. 

Při ulici Československé armády dojde po-
stupně k finální úpravě komunikace, včetně
osazení části chodníku pro pěší v místě kde
býval překop silnice pro podzemní rámový
propustek. Prostor zařízení staveniště bude ná-
sledně také vyklizen a i tato plocha se začne
dávat do původního stavu a bude provedena
obnova oplocení tohoto areálu. Z ulice Luční
podél stávajícího koryta Prostředníčka, kolem
stavební objektu vtok do obtoku bude po na-
výšené hrázi zbudován jednoduchý chodník
pro pěší. Ten bude navazovat následně na hráz
u Litavy, tak aby byl zachován průchod pro
pěší směrem k nádraží, na který byli občané
zvyklý. Mezi poslední práce bude patřit osa-
zení zábradlí nad portály nového propustku.

Na vtoku i výtoku bude osazen systém česlí.
V případě zvýšených průtoků a při určitém
tlaku vody budou česle pohyblivé, tak aby ne-
došlo k vzdutí vody do lokality Luční. Před-
poklad kompletního dokončení stavebních
prací je v květnu letošního roku.

Celý systém protipovodňových opatření je
dimenzován na ochranu proti tzv. stoleté vodě.
Projekt počítá v době povodní i s kombinacemi
průtoků Q100 Litava / Q10 Prostředníček a na-
opak. V případě extrémního stavu, kdy by
k těmto souběhům průtoků došlo, dojde při ur-
čité výšce hladiny k zahrazení hradícího ob-
jektu u ČOV, aby nedocházelo k ovlivnění
zpětnou vodou z Litavy korytem Prostřed-
níčka. Současně při naplnění nově zbudova-
ného obtoku Prostředníčka vodou, která
přitéká z druhé strany do povodí Prostředníčka,
by došlo k zahrazení odtoku z mokřadu a při
naplnění kapacity nového obtoku by došlo přes
předivný objekt do mokřadu k plnění zásob-
ního prostoru. Po opadnutí povodňových stavů
by došlo k vyhrazení u ČOV a voda z obtoku
a následně z mokřadu by byla řízeně odpouš-
těna. 
Ing. Jan Jelínek, technický dozor Povodí Moravy, s.p. 

Stavba protipovodňových opatření v městě
Slavkov u Brna, která byla zahájena v květnu
minulého roku se pomalu, ale jistě dostává již
do finální podoby. V posledním období do-
chází k dokončování hradícího objektu poblíž
ČOV, který zamezí v době zvýšených průtoků
Litavou zpětnému vzdutí do Prostředníčka.
Dále probíhá čištění a úpravy stávajícího ko-
ryta Prostředníčku poblíž ulice Luční. Dříve již
byly dokončeny objekty mobilního hrazení
v ulici Luční včetně kamenné zídky a mobilní
hrazení při ulici Nerudova. V rámci zemních
prací postupně docházelo k pokrývání nově
vybudovaného systému hrází vrstvou ornice. 

V prostoru mokřadu bylo dokončeno těžení
jednotlivých lagun a byl zbudován přelivný ob-
jekt z nového obtoku do mokřadního prostoru.
Nad přelivem byla osazena dřevěná lávka,
která doplňuje tento objekt. V prostoru mo-
křadu dojde následně už pouze k výsadbě dře-
vin dle projektu. Mokřadní prostor a jednotlivé
laguny v době sucha jsou dotovány hladinou
spodní vody.

V době běžných průtoků bude nově zbudo-
vaný obtok podél mokřadu nasycen pouze hla-
dinou spodní vody, která je systém drenáží

Jarní stavební ruch na protipovodňových opatřeních
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O víkendu 3. a 4. března jsme využili po-
zvání, abychom se zúčastnili Slavkovských di-
vadelních dnů jako předskokani hlavních
divadelních představení. 

Divadelní kroužek pod vedením paní uči-
telky Podzimkové, který letos navštěvují zá-
jemci z 2.–5. ročníku, uvedl v sobotu večer
pohádku „Jak Plamínek přechytračil obra“.
Děti si s gustem zahrály letošní čtvrtou reprízu
krátké pohádky. Tréma spadla s prvními takty
úvodní písničky a přes malé zádrhele, které
vždy okoření představení, se vše podařilo,
výkon herců se líbil a sklidil bouřlivý potlesk.

V neděli před „Zkrocením zlé ženy“ připra-
vily, v režii paní učitelky Kočí, naše žákyně
z druhého stupně upoutávku ze hry „Jama-
lam-ba“. Bubny, Afrika, sopka, zvířata, po-

Sobota 18. února byla v kalendářích mnoha
sedmáků a sedmaček naší školy označena vy-
křičníkem. Odjížděli jsme totiž na dlouho oče-
kávaný lyžařský kurz na Horní Bečvu. Před
námi bylo sedm dnů beskydské zimy, lyžování,
sněhu a konec konců i školy bez učebnic, zkou-
šení a písemek. Ještě týž den jsme zahájili vý-
cvik na lyžích – krátké rozježdění a rozdělení
do družstev. Ti z nás, kteří stáli na lyžích po-
prvé, se začali pomalu seznamovat se základy
lyžování. 

Následujících několik dnů jsme pilně věno-
vali zdokonalování lyžařské techniky. Lyžovat
jsme chodili dvakrát denně. Učili jsme se
správně dělat oblouky, mít lyže pod kontrolou
a hlavně jezdit bezpečně. 

Na letošních horách jsme měli i neskutečné
množství sněhu – užili jsme si opravdovou la-
dovskou zimu.

Večer jsme se účastnili programu: jednou ba-
vili žáky učitelé, jindy bavili žáky žáci - to když
každý pokoj připravil krátkou scénku, soutěž či

O nejlepší pohybovu skladbu
Ve čtvrtek 15. března se skupina GLITTER

STARS ze ZŠ Komenského zúčastnila kraj-
ského kola soutěže „O nejlepší pohybovou
skladbu“ v Tesla aréně v Brně. Po úspěšném
účinkování v minulých letech byla naše škola
považována za favority. Slavkovská děvčata tuto
roli potvrdila a opět obhájila vítězství v Jiho-
moravském kraji ve starší kategorii za skladbu
„Golfový turnaj“. Také mladší žákyně byly se
svou skladbou „Škola končí“ nejúspěšnější. 

Do Slavkova jsme tedy přivezly, stejně jako
loni, tituly dva. Obě naše vítězné skladby po-
stoupily do republikového finále, které se bude
konat 28. března v Praze.

Mgr. Renáta Macharová

Již od března 2010 běží na šesti školách vy-
škovského okresu projekt: „Rozvoj kariérového
poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvo-
lit další vzdělávací cestu.“ Jeho cílem je zajistit
žákům kvalitní kariérové poradenství odpovída-
jící změnám na trhu práce a potřebám regionu,
usnadnit jim volbu další vzdělávací cesty a volbu
povolání. 

Do projektu, který je plně hrazen ze struktu-
rálních fondů a státního rozpočtu ČR, se zapo-
jilo šest základních škol vyškovského okresu

Nejsme lhostejní…
Celý rok se vychovatelky školní družiny snaží

o to, aby činnost dětí byla pestrá a zajímavá. Pře-
sto bych chtěla napsat o něčem, co nás zaměstná-
valo již v zimních měsících a jak to tak vypadá,
tato naše aktivita přetrvá i do let budoucích.

Vše odstartovala reportáž v televizních novi-
nách o neutěšené situaci pejsků v Nemoticích.
Protože se v té době právě konal školní jarmark,
rozhodli jsme se s dětmi, že výdělek z prodeje
vánočních předmětů věnujeme právě na ně. Díky
mailové korespondenci jsme se dozvěděli, že
část pejsků je umístěna v Poděbradech a někteří
jsou v útulku v Olomouci. Do obou nakonec
směřovala naše finanční pomoc. V měsíci únoru
jsme se postarali i o pomoc materiální. Celá tato
aktivita tedy volně navázala  na naše terapie,
které s dětmi provozujeme již od roku 2008.
Proto bych ráda na závěr ocitovala dopis z útulku
z Olomouce. „Vážená paní Andrlová, děkujeme
dětem za jejich snahu pomoci zvířátkům bez do-
mova a na oplátku jim posíláme něco pro zá-
bavu. Snad je to potěší. Vám díky za osvětu,
kterou provádíte a která je tak důležitá.“ Marie
Pluhačová, Liga na ochranu zvířat ČR, organi-
zace Olomouc. Za ŠD Andrlová Danuše

Od semínka k chlebu
Tak se jmenuje výukový program, který nabízí

ZOO koutek Vyškov, a tam se minulý týden vy-
pravily čtvrté třídy ZŠ Komenského.

Dříve než se děti měly možnost podrobně do-
zvědět, jak se rodí chléb, zaujalo jejich pozornost
stádečko lam. Byly přítulné, nechaly se pohladit,
a ani nás nepoplivaly, když nedostaly žádný paml-
sek. Věděli jste, že na ně musíte také plivnout, aby
si uvědomily, kdo je pánem? To nám vysvětlila
paní Vymazalová, dobrá duše celého ZOO
koutku. Děti chtěly vidět ještě lvy a tygry, ale ti
tam nejsou, protože areál je sice věnován zvířa-
tům celého světa, ale pouze domestikovaným.

Hospodářské stavení, kde probíhá výuka, je
ukázkou, jak v dřívějších dobách lidé žili a hos-
podařili. Neměli stroje ani elektřinu, všechno zís-
kávali pomocí jednoduchých nástrojů a vlastní
práce. Žáci si vyzkoušeli některé z úkonů nut-
ných k získání chleba „na vlastní kůži“. Mlátili
zrno cepem, vozili pytle s obilím do mlýna, tva-
rovali z těsta chlebánky. Odměnou jim byla nejen
povědomost o tom, jak dlouho a těžce se chléb
rodil oproti dnešním dnům, ale i voňavé kousky
pečiva, vytažené z pravých kachlových kamen.
Snad si to budou pamatovat a krajíce chleba si
vážit. Mgr. Jana Formánková

Zúčastnili jsme se Slavkovských divadelních dnů

řádně naštvaní domorodci a démoni na nás če-
kají v květnu. 

Přehlídka divadel se dětem i dospělým moc
líbila, těšíme se na příští rok.

Mgr. K. Podzimková a Mgr. I. Kočí

Konference v rámci projektu ESF
(Vyškov Nádražní 5, Slavkov Komenského, Ša-
ratice, Pustiměř, Drnovice, Bučovice 711).

V rámci zmiňovaného projektu se koncem
února uskutečnila na ZŠ Komenského již 4. kon-
ference kariérového poradenství pro žáky 8. a 9.
ročníku. Zúčastnilo se jí asi 100 chlapců a děvčat
z naší a ostatních zapojených škol. V rámci pro-
gramu vystoupilo 12 dvojic žáků a host z firmy
Lohmann-Rauscher. Žáci prezentovali nejrůznější
obory lidské činnosti, tedy povolání, se kterými se
zabývají během projektu a výuky. Diváci se mohli
velmi podrobně seznámit s profesemi: sklář, točíř
keramiky, geolog, čalouník, geodet, trenér, báňský
záchranář, pekař, inspektor příčin leteckých nehod,
referent na protidrogovou prevenci a ekolog.
Každá žákovská prezentace má pevně danou
strukturu, v níž nesmí chybět kvalifikace, osob-
nostní a zdravotní požadavky, náplň práce, od-
borné znalosti a dovednosti. K větší atraktivitě
prezentací přispívají videoukázky a fotografie.

Konference napomohla žákům k lepší orien-
taci na pracovním trhu a organizátoři doufají, že
přispěje k tomu, že si žáci vyberou profesní
dráhu, ve které budou spokojení a úspěšní.

PhDr. Hana Sokoltová

pásmo vtipů. Užili jsme si též maškarní bál, dvě
diskotéky a velmi zajímavou přednášku našeho
zdravotníka Igora Zukala o práci zdravotních
záchranářů.

Ve čtvrtek 23. února jsme dopoledne absol-
vovali závod v obřím slalomu. V dívčí katego-
rii vyhrála Bára Maňasová. V chlapecké
kategorii rozhodovaly desetiny sekund – zvítě-
zil Adam Seidler. Na pátek 24. únor se nikdo
netěšil – jeli jsme totiž domů. 

Mgr. Martin Bauer, vedoucí LVK  

Lyžařský kurz ZŠ Komenského

Divadelní kroužek Foto: archiv školy

Konference Foto: archiv školy

Lyžařský kurz Foto: archiv školy
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NÁŘADÍ SLAVKOV s.r.o.
NÁŘADÍ, NÁSTROJE, ŽELEZÁŘSTVÍ, DOMÁCÍ POTŘEBY 

květináče
campanula

od 8,- Kč

truhlík garden
od 23,- Kč

krycí plachty
2x3 m 49,- Kč
4x5 m 155,-Kč
5x8 m 310,- Kč

8x12 m 699,- Kč

Substrát
AGRO

75l   110,-Kč
20l   40,-Kč

NAREX ASV 10-2A
2490,-Kč 

hoblovka s protahem
GADH 204
5990,-Kč

postřikovač
zahradní 15l

899,-Kč

schůdky 4st.
913/120
440,-Kč

konev PVC 10l
59,-Kč

črpadlo kalové 1500l/h
899,-Kč

www.azvercajk.cz

Kdo v sobotu 10. března využil slunečného
jarního počasí a zavítal do papouščí zoo v Bo-
šovicích, mohl se pokochat krásou papoušků,
kteří stále častěji pobývají ve venkovních ex-
pozicích. Nebyl to ale jediný důvod k návštěvě. 

Sobotní odpoledne patřilo slavnostnímu za-
hájení výstavy obrazů slavkovské výtvarnice
Aleny Slezákové. Pozvání na vernisáž přijalo
více jak 70 hostů jak místních, tak z blízkého
okolí. 

Přednáška o cestě
po Vietnamu

V sobotu 25. února se v bošovické Papouščí
zoo uskutečnila avizovaná přednáška Mgr. Šárky
Navrátilové o putování po jižním Vietnamu.
Přednáškový sál, v centru ekologické výchovy,
byl zaplněn do posledního místa. Vyprávění z to-
hoto koutu světa bylo doprovázeno spoustou za-
jímavých obrázků. Jsme rádi, že pozvání přijal
také starosta obce pan Jaroslav Šimandl.

O den dříve, v pátek odpoledne,  byla před-
náška o Vietnamu připravena pro děti Základní
školy v Bošovicích. Nejen povídání, ale také
spousta fotografií a suvenýrů z cestování děti
velmi zaujalo. Byly pozorné a měly spoustu
otázek na přednášející. Ta je na závěr obdaro-
vala malým dárečkem.

Poutavé vyprávění slavkovské cestovatelky
všechny  mile překvapilo  a již nyní se můžeme
těšit na další přednášku, která je naplánována
na červen letošního roku. Do kterého koutu
světa to bude, se necháme překvapit.

Vernisáž výstavy obrazů v papouščí zoo
Po krátkém úvodním slovu zpříjemnil poví-

dání známý písničkář Slávek Janoušek. Pro
všechny bylo přepraveno občerstvení formou
rautu. Jarní odpoledne proběhlo v příjemné ná-
ladě a většina návštěvníků si nenechala ujít
možnost zhlédnout papoušky, kteří vítali jaro
radostným křikem.

Výstava obrazů „Barevná křídla“  je prodejní
a potrvá až do 15. dubna 2012. Vstup na vý-
stavu je zdarma. hš Beseda Š. Navrátilové Foto: B. Maleček

Alena Slezáková a Slávek Janoušek Foto: B. Maleček

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

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

BOŠOVICE

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
Tel.: 777 169 005
www.papouscizoo.cz

Opět travesti show
DIVOKÉ KOâKY
s novým programem, sál Bonaparte
Středa 2. května od 19 hodin
Pfiedprodej a info v pokladnû zámku Slavkov

DLUHY

STAROSTI

EXEKUCE

Trápí Vás dluhy a exekuce?
- Potřebujete zkonzultovat vaši situaci?
- Potřebujete pomoci?
- Pak jsme tu pro vás.
- Obraťte se na nás a my vám pomůžeme v rámci českých

zákonů a legislativy.
- Konzultace zdarma.
- Nabízíme elektronické zpracování návrhu na insolvenční

řízení a zpracování návrhu na povolení oddlužení.
- Zaručujeme diskrétnost a ochranu vašich osobních

údajů.

Firma Mgr. Lenka Němcová
kancelář pro elektronické zpracování dat

kancelář:
Uhřice 107
696 34 Žarošice

Kontakt:
dluhylka@centrum.cz
Telefon: 722 436 890

BARVY A POTŘEBY PRO MALÍŘE
- interiérové a fasádní barvy
- omítky (roztírané, rýhované)
- syntetické barvy na dřevo a kov

mícháme barvy na počkání
U nás najdete zastoupení značek
PRIMALEX, BALAKRYL, PRAKTIK aj.
Máme nejrůznější  doplňkový sortiment.

Hradební 38, 
684 01 Slavkov u Brna

KONTAKT:
tel. 775 744 709 • obchod@stavbyaprojekty.cz 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Po–Pá 6.45–12.30 h   13.30–17.00 h
So 7.30–11.00 h

● HUTNÍ MATERIÁL
• Ocelové trubky a profily černé 
• Ocelové trubky a profily s povr-

chovou úpravou zinku
• Ocelový profil se čtvercovým

a obdélníkovým průřezem - jekl
• Válcované ocelové trubky
• Válcovaný ocelový profil I, U, L, T

● PLOTOVÉ CENTRUM
• Zahradní ploty a oplocení
• Plotové sloupky – černé, s povr-

chovou úpravou zinku a barvy
• Plastové záslepky, krytky, víka
• Zakázková výroba (brány, branky)

RADAT

Tel.: 608 192 744 (prodejna)
Tel.: 776 300 855, 777 640 828

Dvůr Rybník 380
(směr Křenovice)
684 01 Slavkov u Brna 
slavkov.brno@seznam.cz

www.hutnimaterial-slavkov.cz

● PŮJČOVNA VOZÍKŮ
• Střední vozík nekrytý max.

do 580 kg
• Přepravník pro osobní auto nebo

dodávku

Lidická 1538
Slavkov u Brna 
barvy.kuba@seznam.cz

BARVY–LAKY
2 parkovací místa
přímo před prodejnou.
Další parkovací místa cca 30 m od prodejny

NOVù!
Otevírací doba:
Po–Pá 8–17 h.
So 8–11 h.

TTûû‰‰íímmee  ssee  nnaa  VVááss!!

Výrobky

• Pastovité probarvené omítky
• Kompletní zateplovací systém
• Fasádní barvy

(do 72 hodin)
Tel. 773 906 020
volejte KDYKOLIV!

Příjem inzerce

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

pátek 20. dubna do 16 hodin
Podmínky viz

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

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

ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
 KOMPLEXNÍ

SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY

NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

ČSN EN ISO 9001:2001

www.cervinka-hodejice.cz

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

âERVINKA, s.r.o.

Advokátní kancelář Mgr. Florianová Iva

�

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

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

HUTNÍ
MATERIÁL

Milan Májek
a syn nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

604 272 975
775 697 788

Řešíte fasádu?
Vyberte si tu nejlepší fasádu!

> Nabízíme kompletní servis. 
> Zápůjčku vzorníku a  příjezd poradce v rámci bezplatného servisu. 

Neváhejte a kontaktujte našeho obchodně 
technického poradce na tel.: 602 563 453
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Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

Polaroid,
Fossil 2012
za
SKVĚLÉ
CENY.

NOVÁ KOLEKCE SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

www. nabytekslavkov.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
VEŠKERÉHO NÁBYTKU

od 2. dubna 2012 na ploše 600 m2

Slavkov u Brna, ČSA 1213 (bývalé stavebniny Pro doma)

■ kuchyně a vestavné skříně na míru
(návrh + cenová nabídka zdarma)

■ obývací stěny, sedačky, ložnice, postele,
 dětské pokoje od dodavatelů

■ nabídka tapet a koberců
splátkový prodej Home Credit
v sobotu otevřeno od 9 do 11 hodin

NOVĚ

NOVĚ

REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

VYZKOUŠEJTE NOVINKU LÁZEŇSKÉHO DOMU

DORNOVA METODA A BREUSSOVA MASÁŽ

Dornova metoda je druhem jemné manuální terapie, při které
se klouby a obratle pacienta uvedou do správné polohy. Sou-
časně se tím otevřou brány energie. To vše se děje volným a
přirozeným pohybem ošetřovaného za jeho účasti a pomocí
jemného tlaku palců terapeuta. Při tom terapeut nikdy ne-
překročí práh bolesti, díky tomu je tato metoda bezpečná. 

Breussova masáž
Jde o jemnou, energeticko-manuální masáž zad v oblasti páteře –
speciální pomalé hmaty vedoucí přímo po páteři. 

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

Rezervace na tel.: +420 608 380 350 ■ více informací: www.austerlitz.cz
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Zpestření běžného vyučování výukovými pro-
gramy ve vzdělávacích zařízeních brněnské
Lipky Brno vítají nejen žáci, ale i my, učitelé.
Vybranému tematickému celku se děti věnují
většinou celé dopoledne pod vedením zkušených
lektorů. Program je veden praktickou cestou, for-
mou pokusů, poznávání, soutěží a her. Děti pra-
cují ve skupinách a jsou vedeny ke spolupráci.
Navíc blízkost přírody (lesa či zahrady) ve všech
střediscích umožňuje dětem pohybovat se v te-
rénu, poznávat přírodu zblízka a na vlastní oči. 

Již několik let se snažíme, aby během škol-
ního roku prošla každá třída naší školy mini-
málně jedním výukovým programem
zaměřeným na procvičení a rozšíření učiva pří-
rodopisu, přírodovědy, vlastivědy apod. V letoš-
ním školním roce se žáci II. stupně zúčastnili
programů s tématikou přírodních léčiv a anti-
biotik – Jedy a léčiva z přírody, bezobratlých ži-
vočichů – Motýli 3D, sexuální výchovy – Sex je
náš a v květnu čeká ještě žáky 9. tříd terénní pro-
gram v Moravském krasu.

Doba ledová aneb Týdenní
pobyt na Rychtě v Krásensku

Rychta Krásensko je školské zařízení pro envi-
ronmentální vzdělávání a také ekologické stře-
disko. Leží 18,9 km za Vyškovem. Absolvovali
jsme tam týdenní pobyt. Byli jsme ubytovaní ve
staré kamenné budově, kde původně bydlel
rychtář, a proto má dnes název Rychta. V průběhu
týdne jsme se tam hodně naučili a vyzkoušeli si
to, co si možná už nikdy nikde nevyzkoušíme . 

My žáci 6.B a 6.A jsme tam byli s paní učitel-
kou Lónovou a Stárkovou a moc nás to tam ba-
vilo. Měli jsme téma Člověk a čas – Doba ledová.
Chodili jsme na různé výpravy, zkoušeli jsme stří-
let z luku a házet s oštěpem. Vyráběli jsme vše,
co potřebovali pravěcí lidé. Hráli jsme různé hry,
stopovali jsme zvířata, líčili jsme pasti, zkoušeli
jsme si udělat vlastní hroty šípů tak, jak to dělali
lidé v pravěku. Také jsme chodili na sněžnicích. 

Na závěr jsme měli maškarní ples s večerní zá-
bavou. Mně osobně se tam moc líbilo. Vařili moc
dobře a určitě všem ostatním doporučuji si tento
pobyt prožít. Richard Dubrovay, 6. B

Sběr papíru
ZŠ Komenského pořádá v pondělí 23. dubna

od 7 do 15 h. Sběr starého papíru. Papír odevz-
dávejte u staré tělocvičny proti ZUŠ. Děkujeme.

V úterý 6. března žáci šestých tříd navštívili
Lesní školu Jezírko (odloučené pracoviště
Lipky), která se nachází v krásném prostředí
Soběšic. Lipka je školské zařízení nabízející
ekologické výukové programy školám. 

Žáci se seznámili s významem blanokřídlého
hmyzu pro člověka, zvláště pro zemědělskou
a lesnickou výrobu. Společně se vypravili do

Přednáška a projekce
o Novém Zélandu

V pondělí 6. února zhlédli žáci 6. a 7. ročníků
v místním kině film Nový Zéland. Součástí pro-
jekce bylo povídání o této zemi, které připra-
vilo sdružení Surikata v rámci projektu Svět
kolem nás. Děti se seznámily se základními
údaji o zemi, s její historií i současností. Nej-
více je zaujaly ukázky domorodé kultury
Maorů, především však jejich tetování a ne-
otřelé taneční umění. Zájemci o podrobnější in-
formace mohou navštívit webové stránky
sdružení www.surikata.ic.cz

Již poněkolikáté měli žáci naší
školy možnost změřit své síly v lo-
gické hře. Tentokrát se setkali
s hrou KAKURO. Principem této
hry podobné sudoku je doplnění
čísel do políček tak, aby jejich sou-
čet odpovídal zadanému číslu.
I přesto, že kakuro není až tak po-
pulární jako sudoku, se do soutěže přihlásilo cel-
kem 11 žáků z 6.–9. ročníků, kteří se utkali ve
společné kategorii.

Úspěch v Matematické
olympiádě

25. ledna se konalo okresní kolo Matema-
tické olympiády žáků devátých ročníků základ-
ních škol. Soutěžilo 20 žáků z osmi škol.
Příklady byly dost obtížné, zkrátka pro talenty.
Naši školu reprezentovali Martin Záleský
(umístil se na 10. místě) a Ruda Ruský, který
obsadil vynikající druhou příčku. Gratulujeme
k úspěchu a oběma děkujeme za účast a repre-
zentaci školy.

Začátkem března proběhla na prvním stupni
recitační soutěž. Nejprve se uskutečnila třídní
kola a nejlepší recitátoři postoupili do školního
kola. V I. kategorii 2. a 3. tříd zvítězila Agáta
Andrlová ze 3. B. Druhé místo obsadila Aneta
Jeřábková ze 3. A. Porota udělila dvě třetí místa
– Tereze Urbanové a Dominiku Jopkovi ze 2.
třídy.

Další kolo soutěže v logických hrách – KAKURO
Vítězem se stal ten, který

v nejkratším čase správně vy-
luštil všechny čtyři kakura.
Tento titul získala Hana Kuče-
rová z 6. A., která bezchybně
vyluštila všechna kakura za nej-
kratší dobu. Druhé místo vybo-
jovala Markéta Krejčířová z 6.

B a třetím místem se může pochlubit Kristýna
Blaháková z 6.B. Všem soutěžícím děkujeme za
účast. 

Přírodovědná exkurze
světa včel a mravenců a snad pochopili nutnost
jejich ochrany. Pronikli do tajemství jejich do-
konalé organizace a dělby práce, ochutnali včelí
produkty a prolezli si model mraveniště. 

Díky zajímavě připravenému programu to byl
pro všechny žáky pěkně strávený den plný no-
vých poznatků, kdy si nenásilnou a praktickou
formou zopakovali učivo přírodopisu.

Recitační soutěž na prvním stupni
Těžké rozhodování měla porota ve II. kate-

gorii. Recitátorky ze 4. a 5. třídy přednesly
svoje básničky bezchybně a procítěně. Právem
zvítězila Kateřina Pflimpflová z 5. třídy, druhé
místo získala Adéla Červinková ze 4. třídy. Na
bronzové příčce se umístila Veronika Klinkov-
ská z 5. třídy. Čestné uznání obdržely Julie
Stávková a Eliška Králíková. Soutěž v recitaci na I. stupni Foto: archiv školy

Žáci z I. stupně si letos rozšiřovali svoje vědo-
mosti a dovednosti v programech Čarodějné býlí
– o léčivých rostlinách, Společenstvo průsvitných
křídel – o mravencích a včelách, Jak roste chléb
– výroba chleba od semínka po bochník, Zimní
spáči – nespáči – jak přežívají zvířata zimu.

V tomto roce jsme poprvé vyzkoušeli týdenní
pobytový program, který byl, podle našeho ná-
zoru, pro děti maximálním přínosem. Děti se vě-
novaly dané tematice pět dní, v průběhu nichž
byly nenásilnou formou vedeny k zdokonalování
svých schopností, znalostí a dovedností a přede-
vším ke spolupráci. 

Těší nás, že jsou spokojeni jak děti, tak i ro-
diče, a budeme se snažit tento týdenní program
opakovat každoročně. Mgr. Miroslava Lónová 

Výukové programy s brněnskou Lipkou
ZŠ KOMENSKÉHO

Vítězky soutěže Foto: archiv školy
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STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

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

www.akr-stehovani.cz

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních
zafiízení atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek

zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní
nábytku • víkendy a svátky bez pfiíplatku • uklízecí

práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

NABÍZÍ:

• prodej secondhandového oblečení pro děti a dospělé
• prodej přírodních francouzských mýdel
• půjčovna dětských karnevalových kostýmů

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 681 (naproti ÚP)
www.bazarekromana.cz • tel. 606 453 146

Bazárek Romana
pro malé i velké

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

Bylinné extrakty – ãaje, sirupy, tobolky, oleje

www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

Prodejna KRÁSA A ZDRAVÍ
V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Jitka Kubíčková
BUČOVICKÁ 154, SLAVKOV U BRNA

Tel. 776 714 580

ST¤ÍHÁNÍ PSÒ

KVĚTINY KORUNA
Brněnská 122, Slavkov u Brna
Změna telefonního čísla!

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

721 184 239

Blahopřání
Co to slyšíme za noviny? Že prý slavil’s kulatiny. Kulatiny sedmdesáté,
to se nám snad musí zdát. Věříme, že na matrice připsali Ti o 20 více.

Ať je to tak nebo takhle, rok sem, rok tam, tůhle, támhle,
my Ti tvrdíme na naši duši, 70 Ti moc sluší.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje
 manželka Hana a synové Svatik a Pavel s rodinami.

Dne 7. března oslavil své 70. narozeniny pan

SVATOPLUK BURIAN

Blahopřání

Dne 28. března 2012 oslavila 90. narozeniny paní

FRANTIŠKA ELIÁŠOVÁ
ze Slavkova u Brna

Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
synové Jaroslav a Václav s rodinami.

V dnešní době existuje mnoho projektů na
podporu čtení. A není divu, vždyť kniha to
v konkurenci s internetem, či televizí nemá
vůbec jednoduché. Uvědomujeme si to i my
u nás v Karolínce, proto se snažíme kamarádit
s tímto bohatstvím našich předků i současníků
každý den. Při volné hře si s dětmi často prohlí-
žíme různé encyklopedie, čteme knihy, kde
hlavním hrdinou je zvířátko, nebo nasloucháme
biblickým příběhům. Před spaním samozřejmě
nemůže chybět pohádka... Nicméně v měsíci pa-
třícímu také knihám jsme se toto úsilí rozhodli
rozšířit o vytvoření vlastní knihovny v jednotli-
vých odděleních. Děti měly za úkol přinést své
oblíbené knihy, ty jsme polepili barevnými
štítky, označili razítky jako jmenovkami, děti
dostaly čtenářské průkazy a návštěva knihovny
nanečisto mohla začít. Aby si děti své doved-
nosti ověřily i v praxi, navštívili jsme místní kni-
hovnu na zámku. Paní knihovnice nás seznámila
s tím, jak to u nich chodí a samozřejmě nás po
svém „království“ provedla. Na závěr ji děti od-

měnily písničkou a ona
zase děti sladkostí. Náš
týden s knihou jsme
uzavřeli návštěvou slav-
kovského knihkupectví,
která udělala radost
nejen nám, ale také
milým prodavačkám.
Ochotně se dětem věno-
valy a nenechaly malé
návštěvníky odejít
s prázdnou. Setkávání

s knihou pro nás ale nekončí. Kamarádství pře-
rostlo v přátelství, a my věříme, že „společných
schůzek“ bude přibývat. 

Vztah dětí k biblickým příběhům podněcu-
jeme v postní době různými způsoby. Jedním
z nich byla možnost prožití křížové cesty
v chrámu Vzkříšení Páně. „Teď s tebou chceme
tam jít, tou cestou za město ven“ znělo chrá-
mem mezi jednotlivými texty. 14 zastavení bylo
vyjádřeno různými symboly, které děti po-
stupně vkládaly do společného obrazu, zatímco
rodiče četli krátká zamyšlení a modlitby. Sólový
zpěv nejmenších a závěrečný obraz symbolů
cesty s hořící svící uprostřed a ikonou Krista
doplnil a umocnil celkovou atmosféru. Děku-
jeme všem, kteří jste se zapojili a přispěli k pěk-
nému prožití nedělního večera.

Za KMŠ s. Josefa a Jana Šustková 

Z P R ÁV Y  Z  K A R O L Í N K Y

Březen – do knihovny „vlezem“

AGENTURA BLANUS
NABÍZÍ svoje sluÏby:

• MINIŠKOLKA pro děti od 1,5 r. v Rousínově
• hlídání dětí nonstop v rodině chůvou, včetně vyzvednutí

ze školky a doprovodu do kroužků
• kroužky pro děti (výtvarka, Aj, flétna, dramatický)
• angličtina pro dospělé – hlídání dítěte během výuky

775 143 578, blanustextil@seznam.cz
www.hlidanidetinonstop.cz

Přerušení dodávky
elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení di-
stribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údrž-
bových a revizních prací – bude přerušena
dodávka elektrické energie ve středu 11.
dubna od 7.30 do 15 hodin. Vypnutá oblast:
domy č.p. 123, 124, a 125 ve Slavkově u Brna.

Dále pak v pátek 13. dubna od 8 do 15
hodin v oblasti Auto servis p. Slanina, Servis
p. Rumpová, garáže ve Slavkově u Brna.  

Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Návštěva knihovny Foto: 2x archiv školy
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Ludmila Hornová (1919) 18. 2.
Blažena Čechová (1924) 20. 2.
Libuše Raušová (1913) 24. 2.
Štěpán Rybnikář (1934) 25. 2.
Karel Mezník (1934) 11. 3.
Marie Tučková (1938) 12. 3.
Ludmila Antošová (1935) 12. 3.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijí-
máme od pondělí do pátku v naší kanceláři na
ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h.
Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i ozná-
mení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

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

Vzpomínka
Byla jsi, maminko, vždy milá a laskavá, nejedna vzpomínka v mém srdci na Tebe
zůstala. Nemám to štěstí přát Ti dlouhé žití, tak aspoň na hřbitov přinesu kvítí.

Dne 22. března 2012 by se dožila 60 let paní

JAROMÍRA KOUŘILOVÁ
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Syn Tomáš Matula s manželkou.

Vzpomínka
Odešel’s jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 21. března 2012 by se dožil 72 let náš
manžel, tatínek a dědeček, pan

MILOSLAV SVOBODA
ze Slavkova u Brna

a dne 9. dubna 2012 vzpomeneme 7. výročí jeho úmrtí.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Heda a syn Kamil s rodinou.

Vzpomínka
Sluneční paprsky hledají Tvoje oči, ty však spí věčným spánkem…

Dne 2. března 2012 uplynulo 6 smutných let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Na hrob svíci dáme a tiše zavzpomínáme.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Manžel, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Ještě dnes Tě vidím, jak přes ulici jdeš. Ještě dnes za Tebou běžím,

i když dávno vím, že je to jen lež. Ještě dnes Ti stále volám, když Ti chci něco říci.
Nevěřím, že tohle někdy zdolám. Nevěřím, že už to nikdy nebude bolet víc.
V srdci Tě stále nosím. V hlavě Tvůj obraz stále mám. Nikdy nezapomenu!

Dne 21. března 2012 tomu byly čtyři roky, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV ŠROM
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.

Vzpomínka

Odešel’s jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 14. března 2012 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil

tatínek, dědeček a tchán, pan

JAROSLAV ŠIDLÍK

Za vzpomínku děkuje syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Měl jsem vás rád, chtěl jsem žít, přišla nemoc zlá a já musel odejít.

Tak letí ten čas, co utichl Tvůj hlas.
Vzpomínky na Tebe zůstaly jen a ty se vracejí den co den.

Dne 12. dubna 2012 vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra, děti s rodinami a vnoučaty
a sestra Jana s rodinou

Vzpomínka

Dny plynou, jak tiché řeky proud. Jen bolest trvá a nedá zapomenout.

Dne 17. března 2012 uplynuly tři roky, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER
Vzpomíná manželka a syn.

ČIŠTĚNÍ sedaček, koberců, kočárků, kožešin
- M. Škromachová, Křenovice, 605 414 856.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.
PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové přípojky
vody, el. proudu a kanalizace. Plyn u pozemku.
Na pozemku nové základy a nový sklep 15 m2.
Platné stavební povolení  a projekt na dům
3+kk. Velmi pěkné a klidné místo s výhledem
na západ. Cena 206 tis. Kč Tel.: 545 214 523.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
DOUČÍM matematiku na ZŠ. Připravím na
zkoušky z matematiky na SŠ. Tel. 737 660 474.
VYMĚNÍM měst. byt v Bučovicích 1+1 za
podobný, možno i větší ve Slavkově. Tel.
731 744 638.
PRODÁM urny z mramoru. Tel. 606 571 683.
VYMĚNÍME zrekonstruovaný DB 2+1 ve
2. NP, ve Slavkově na ul. Zlatá Hora s do-
platkem za větší. Tel.: 774 246 036 nebo
776 882 296.

INZERCE

Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,

smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 22. dubna 2012 uplyne 14 roků, kdy nás navždy opustil manžel,
 tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně očeká-

vány radou starších na sletu čarodějnic v pondělí
30. dubna od 17 hodin na hřišti naproti VaK
v ulici Čs. armády. Zde budeme křepčit a dová-
dět kolem ohně. Výběr oděvů a dopravního pro-
středku je na vaší fantazii. Je možné si donést
špekáček a prut na opékání, také drobné na čaj.

Srdečně zve Sdružení čarodějnic
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Soutěž automechaniků
Dne 15. března proběhla krajská soutěž Au-

tomechanik – junior 2012 v ISŠ automobilní
Brno. Zastoupeny byly všechny automobilní
školy Jihomoravského kraje. Naši školu úspěšně
reprezentovali studenti 3. ročníku Ondřej Žilka
a Jakub Voňka. Přejeme jim další úspěchy při je-
jich náročném studiu. Ing. Kosmák, ISŠ

Beseda o kávě
Dne 16. března 2012 pro-

běhla v jídelně ISŠ Slavkov
u Brna beseda o kávě pro stu-
denty 1. a 2. ročníků oboru
hotelnictví. Besedu měla pod
taktovkou Zuzana Mrázová,
absolventka oboru hotelnictví naší školy a sou-
časně mistryně ČR 2012 v přípravě kávy, která
velmi poutavým způsobem vysvětlovala celý
proces výroby kávy. Studenti se tak dozvěděli
o alternativních způsobech přípravy kávy, které
si mohli také sami vyzkoušet. Nechyběla spousta
zajímavostí, ochutnávka různých připravených
káv a pozvánka do Coffee Clubu v Brně, kde Zu-
zana momentálně působí.

Andrea Puppová, 1.B HT, ISŠ

Turnaj v sálové kopané
Na konci pololetí naše škola uspořádala již

tradiční turnaj tříd v sálové kopané. Ten se setkal
stejně jako již dříve uspořádaný florbalový turnaj
s velkým zájmem všech žáků. Do soutěže se při-
hlásilo 13 tříd chlapců a 2 třídy dívek. Celkem si
fotbálek zahrálo přes 100 žáků.

Herní systém probíhal vyřazovacím způsobem
a družstvo, které prohrálo, muselo odejít do vy-
učování, což byla velmi silná motivace na to, aby
do hry vložilo veškeré úsilí.

Úroveň zápasů neustále stoupala a finálové ut-
kání bylo opravdu velmi zajímavé a dramatické
až do konce. Vítězem hochů se stalo družstvo
4.B HT ve složení: Forman, Kerbuda, Bednařík,
Hlaváček a Piňous. Vítězkami se staly dívky 4.A
HT ve složení: Nováková, Bělochová, Šuláková,
Sváková, Mrtvicová a Velanová. Poděkování si
zaslouží žák Oldřich Hróza, který celý turnaj
rozhodoval velmi výborným způsobem a celou
hru měl pod kontrolou. Výběr nejlepších hráčů
bude reprezentovat naši školu v březnu na okres-
ním turnaji v Rousínově. Jiří Lekavý, ISŠ

Kurz na přípravu kávy
Dne 22. února proběhl na naší škole kurz přípravy kávy. Tentokrát se mimo studenty naší školy

přihlásil i uchazeč z řad dospělých. To svědčí o stále větší oblibě konzumovat kvalitní a dobře při-
pravovanou kávu. Kurz vedl přední český barista pan Roman Pospíchal. Studenti se seznámili s pěs-
továním kávy, jejím zpracováním a různými odrůdami kávy. Zjistili její složení a vliv na lidský
organismus. Prakticky si vyzkoušeli seřízení kávovaru, jak správně napěnit mléko na jednotlivé druhy
kávy, jak kávu správně připravovat a servírovat. Ochutnali také výbornou kávu, kterou si sami při-
pravili. Všichni v závěrečném testu obstáli a stali se mladými baristy. M. Novoměstská, ISŠ

Naše škola se zúčastnila okresního kola v ko-
šíkové ve Vyškově. Ve středu 29. února v soutěži
hochů se družstvo ISŠ umístilo na 5. místě. Přes-
tože obsadilo až poslední místo, hra v poli ne-
byla špatná, ale srazila nás zoufalá střelba.
Jediným střelcem, který dal téměř všechny koše,
byl Lukáš Hošek (24 bodů). 

Lépe se dařilo týmu dívek, které vstoupilo do
soutěže 1. března. Dívky podaly výborný kolek-
tivní výkon a staly se překvapením soutěže. Ne-

Ve dnech 12.–16. března se milovníci lyžování
a snowboardingu pod vedením instruktorů – Ji-
řího Lekavého, Luboše Čajky, Mgr. Rudolfa Va-
ňury a lékaře MUDr. Bronislava Čapka zúčastnili
kurzu v Bílé v Beskydech.

Po příjezdu do Bílé jsme se hned ubytovali,
naobědvali a po krátké pauze vyrazili na první
lyžování. Po rozřazení do družstev začala výuka.

V pátek 17. února jste mohli být svědky již
17. společenského plesu pořádaného Nadačním
fondem STUDENT a ředitelstvím Integrované
střední školy ve Slavkově u Brna. Celý večer
byl zahájen proslovem ředitele školy Mgr. Jo-
sefa Smékala, následovala taneční vystoupení
s předvedením standardních a latinskoameric-
kých tanců a také módní přehlídka svatebních
a společenských šatů ze salonu Svatební ráj.
„Modelkami“ byly dívky ze třídy 2.B oboru ho-
telnictví. Jako hudební doprovod plesové zá-
bavy jste mohli slyšet skupinu Relax Band
Šaratice a Karel Gott revival. Vrcholem večera

Dne 14. března se Ing. Jedličková, Ing. Flo-
rianová a Mgr. Kulhánková z ISŠ Slavkov
u Brna zúčastnily v Praze pracovního semináře
pro učitele středních škol na téma: 

Profilová maturitní zkouška v oboru vzdě-
lávání Hotelnictví se zaměřením na praktic-
kou zkoušku a maturitní práci s obhajobou.

Tento seminář byl určen učitelům a vedou-
cím pracovníkům škol, kteří se zabývají tvor-
bou a přípravami této části profilové maturitní

zkoušky. Účastníci byli seznámeni s přístupy
pilotních škol k této tematice, v rámci diskuze
i se zkušenostmi ostatních škol.

Seminář byl  realizován v rámci projektu Ku-
rikulum S a s finanční podporou Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR .

Účast na semináři byla pro nás přínosná.
Velmi příjemné bylo potvrzení toho, že se
v této oblasti ubíráme správnou cestou.

ISŠ 

Profilová maturitní zkouška

Okresní kolo středních škol v košíkové
čekaně porazily dívky z Gymnázia Vyškov a ná-
sledně si poradily i s družstvem OA Bučovice. Ve
finálovém utkání s družstvem Gymnázia Bučo-
vice naše dívky zpočátku vedly, ale pak se proje-
vila větší herní síla soupeřek a utkání jsme
prohrály. Nejlepší hráčkou byla Jana Bělochová
(34 bodů), která skvěle dirigovala naši hru. I os-
tatní hráčky podaly výkon, který byl i pro nás pře-
kvapující. Doufáme, že příští rok již celou soutěž
vyhrajeme. Mgr. J. Sekerková, J. Lekavý, ISŠ

Lyžařský kurz Bílá 2012
Seznámili jsme se s programem kurzu, s in-
struktory a žáky. Následovala přednáška o bez-
pečnosti a seznámení s pravidly FIS a BOZP.

Ve středu jsme natáčeli lyžařské dovednosti
jednotlivců. Už od pohledu bylo jasné, že ly-
žařské styly byly od pondělka vytříbenější. Od-
polední výcvik zakončila skupinka odvážlivců
sjezdem sjezdovky na igelitových pytlích.

Ve čtvrtek jsme se probudili do slunečného
dne. Po snídani jsme rychle pospíchali užít si
slunečnou „lyžovačku“. Mělo to jen malinkou
vadu, krásné počasí přitáhlo na lyže plno lidí
a na sjezdovkách nebylo chvílemi k hnutí

Celý kurz proběhl dle stanoveného plánu.
Tak už zbývá jen doufat, že příští rok pojedeme
znovu. Mgr. Vaňura, ISŠ

Společenský ples

bylo losování o mnoho zajímavých cen a vý-
robků. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří do naší tomboly přispěli. Do-
ufáme, že jste se příjemně bavili a těšíme se na
vás při dalších ročnících.   

Jana Hlaváčková, 2.B HT, ISŠ

Fotbal – chlapci Foto: archiv školy

Fotbal – dívky Foto: archiv školy

Společenský ples Foto: archiv školy

Lyžařský kurz Foto: archiv školy

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
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okénko
Rady do zahrady – duben

Kdo přišel na besedu s ředitelkou Úřadu
práce ve Slavkově Bc. Petrou Durajovou, se do-
zvěděl, jak se za nových podmínek poskytují
sociální dávky pro občany, kteří se bez vlastní
viny ocitli v hmotné nouzi. Tím, že se všechny
dávky proplácejí z jednoho místa, bude lepší
přehled o potřebnosti a zamezí se jejich zneu-
žívání. Byla také nastavena nová pravidla po-
suzování příspěvku na péči a pro zdravotně
postižené občany. Bližší informace získáte na
pracovišti Úřadu práce ve Slavkově, Koláčkovo
nám. 727. Příjemci sociálních dávek si mohou
objednat potřebné služby u Oblastní charity,
která působí v Domě s pečovatelskou službou. 

Na poskytování pomůcek pro diabetiky byl
vydán nový číselník úhrad pojišťoven. O všech
rozhodují ošetřující odborní lékaři na základě
akutního stavu pacienta. Bere se do úvahy spo-
lupráce pacienta a účinek selfmonitoringu na
sledování množství glykémie v krvi. Ve sku-
pině 11 jsou to tyto pomůcky: glukometr 1x za
10 let do 1000 Kč a testovací proužky do glu-
kometru se hradí na 1 rok a jsou odstupňovány
podle léčby pacientů. Do 50 ks pacienti léčení
dietou, do 100 ks pacienti léčení peronálními
antidiabetiky, do 400 ks pacienti léčení inzuli-
nem. Po schválení revizním lékařem
400–1000 ks pacienti na intenzifikovaném in-
zulinovém režimu a pacienti s inzulinovou
pumpou, nad 1000 ks dětští diabetici a těhotné
diabetičky. Nárok na inzulinové pero 1x za 3
roky do 1200 Kč a 100 až 200 ks jehel k peru
ročně do výše 530 Kč. O poskytnutí inzulinové
pumpy rozhodují DIA centra a revizní lékaři
pojišťoven.

Na jaře se konají zahradnické výstavy, kde si
můžete koupit zeleninové přísady, květiny, ale
najdete zde také zajímavou rostlinu pro diabe-
tiky s názvem stevie sladká – rebaudiana, která
pochází z Jižní Ameriky a znali ji domorodí in-
diáni. Obsahuje nekalorické sladidlo 300x
sladší jako řepný cukr. Ke slazení nápojů, zele-
ninových a ovocných salátů se používá šťáva
z drcených lístků. Pěstování stévie je nená-
ročné, pěstuje se v květináči i na zahrádce jako
letnička a máte celoročně výborné nezávadné
sladidlo, které nezvyšuje glykémii. Nedávno
byl v ČR povolen dovoz extraktu z této rostliny,
který dostanete v práškové i tabletové formě. 

Příští měsíc jsou Velikonoce a je důvod vrá-
tit se od zabijačkových pochoutek k různým
kuchyňským úpravám masa jehněčího, králi-
čího, krůtího, kuřecího a libového hovězího.
Jako přílohu zvolte špenát i z mladých kopřiv,
hlávkový salát, ředkvičky, jarní cibulku, pa-
žitku a zelené bylinky.

Vyzkoušejte voňavé indické kuře, na které
potřebujete bílý jogurt, cibuli, sůl, česnek, olej
a koření muškát, skořici, pepř, bobkový list,
hřebíček, papriku a kečup. Rozporcované a vy-
kostěné kuře naložíte asi na 2 hodiny do osole-
ného rozšlehaného jogurtu. Pak na pánvi
zpěníme cibuli s olejem, přidáme koření a do
toho vložíme kuře s jogurtovou marinádou
a dusíme doměkka. Když podlijeme vodou,
můžeme přidat pokrájené brambory a máme
hotovou přílohu. Nakonec přidáme rozetřený
česnek, sladkou papriku a kečup.    

Ještě se můžete přihlásit na ozdravný pobyt
do Bibione v termínu 7.–16. září, informace
v naší kanceláři na poliklinice. 

Pěkné Velikonoce a radost z nového jara
přeje Marie Miškolczyová

Pranostika: Je-li v dubnu teplý déšť, hojně po-
žehnání polím jest.

Vyplní-li se pranostika na duben, bude to jen
prospěšné přírodě. Letošní suchý podzim a zima
která v naší oblasti přinesla jen minimum sněhu
nebo dešťových srážek to je důvod proč vše trpí
nedostatkem vody. Teplého deštíčku je zapotřebí,
aby se smyla šeď zimy a aby nás jaro přivítalo ze-
lení, vůní a krásou květů.

Po mírné a suché zimě lze očekávat větší vý-
skyt škůdců a chorob na rostlinách. Proto se po-
dívejme na to, co by nás mohlo překvapit a jak
zasáhnout. 

Většinou ve fázi myšího ouška provedeme
první jarní postřik u všech stromů proti přezimu-
jícím škůdcům a na jabloních i proti květopasu
jabloňovému. Použijeme přípravky: OLEOE-
KOL, BIOOL či TM směs EKOL+CALYPSO
480 SC nebo JARNÍ SOUPRAVU. Tyto pří-
pravky lze použít nejpozději do fáze zeleného
poupěte. Postřik s olejovitými přípravky má vliv
na likvidaci mer, puklic a štítenek. Provedeme
první ošetření proti strupovitosti přípravkem
SYLLIT 65 WP, SYLLIT 40 SC. Pokud pěstu-
jeme jabloně, které je nutné ošetřovat proti padlí
jabloně, tak provedeme postřik přípravkem SU-
LIKOL K, KUMULUS WG. U rybízu lze proti

antraknoze a sloupečkové rzivosti rybízu použít
přípravek DITHANE DC NEOTEC nebo DI-
THANE M45 či BAYCOR 25WP. Až do doby
kvetení broskvoní provádíme ve čtrnáctidenních
intervalech postřiky proti kadeřavosti přípravky
DITHANE M45, DITHAME DG NEOTEC nebo
SYLLIT 65WP či DELAN 700WDG.

Při chladném a dešťovém počasí v době kve-
tení meruněk a višní se provádí jednou až dvakrát
ošetření proti moniliniové spále nejlépe na po-
čátku květu a při dokvétání přípravkem HORI-
ZON 250 EW. Po odkvětu angreštu pokračujeme
v ošetření proti hnědému padlí dvěma postřiky ve
čtrnáctidenních intervalech přípravkem DISCUS. 

Cibuli pěstovanou ze sazečky, česnek a přezi-
mující pór proti napadení první generací vrtalky
pórové přikryjeme NETKANOU TEXTILIÍ. Ne-
tkanou textilii je vhodné použít hlavně a účinně
i proti napadení dřepčíky na brukvovité zelenině
a na košťálovinách proti plodomorce zelené.

Nakonec jedna rada: Přípravek CHAMPION
50 WP lze s úspěchem využít k ochraně květů me-
runěk proti mrazu. Obyčejně koncem dubna oše-
třujeme stromky při signalizaci poklesu teplot pod
bod mrazu 0,2% koncentrací tohoto přípravku.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje 
Vladimír Luža

V nedělním dopoledni 11. března se slavkov-
ští zahrádkáři sešli v restauraci GÓL na Zlaté
Hoře, aby zhodnotili uplynulý rok. I když poča-
sím nebyl nejpříznivější, přesto se celkově vy-
dařil.

Předseda ZO ČZS Slavkov u Brna přítel Jiří
Svoboda seznámil více jak 60 účastníků členské
schůze s činností za rok 2011. V jeho zprávě byla
vyzvednuta propagace zahrádkaření v tisku. Dal-
ším pozitivem je to, že v našem okolí přibylo
166 ks nových ovocných stromků a keřů, které
jsme zajistili z uznaných ovocných školek pro zá-
jemce – pěstitele. Také z bramborové sadby, kte-
rou jsme zajistili se urodilo velmi mnoho
chutných konzumních brambor. Také pracovníci
zpracovny ovoce se činili a dokázali připravit ja-
blečný mošt z 50 q jablek, uvařit švestková po-
vidla ze 750 kg švestek a usušili 48 kg ovoce.
Výstava ovoce, kterou každoročně pořádáme ve
spolupráci s Územní radou ČZS Vyškov byla
úspěšná a bylo by zde nutno popsat mnoho kladů,
které přináší. Velmi dobře byl hodnocen zájezd,
který jsme uspořádali do Loštic, venkovského
skanzenu do Příkaz a k pěstiteli masožravých ro-
stlin panu Sedláčkovi do Prostějova. Večírky
 Vítání jara a Na ukončení sezony jsou odreago-
váním se od celoroční zahrádkářské činnosti.

Poté předseda Územní rady ČZS Vyškov přítel
Jaroslav Kolečkář pozdravil zasedání, poděkoval
všem za úspěšnou práci, kterou zahrádkáři vyko-
návají pro zahrádkářské hnutí a současně při-
pomněl, že rok 2012 je rokem 55. výročí založení
organizování zahrádkářů v Československé
a potom v České republice. Požádal nás, aby-
chom všechny akce konali k tomuto výročí.

Ing Hynek Charvat, člen zastupitelstva MÚ
ve Slavkově poděkoval za činnost, kterou pro
město vykonáváme a popřál nám mnoho dalších
zdařilých akcí v letošním roce. Taktéž poděko-
val za uspořádání a organizování soutěží
„O nejkrásnější okno a balkon“ a „O nejkrás-
nější předzahrádku“. Projevil přání, aby se tyto

Zahrádkáři sněmovali
soutěže pořádaly každoročně jelikož přispívají
ke zlepšení životního prostředí ve Slavkově
u Brna.

Za dlouholetou a úspěšnou práci pro ČZS a pro
ZO ČZS ve Slavkově u Brna byla příteli Miro-
slavu Rysovi st. Udělena stříbrná medaile za zá-
sluhy o ČZS od Republikové rady ČZS v Praze.
Medaili předal předseda ÚR ČZS Vyškov Jaro-
slav Kolečkář a předseda ZO ČZS Slavkov
u Brna Jiří Svoboda. V bohaté diskusi bylo
hlavně poukazováno na špatný stav polních cest,
jejich podmokání a rozjíždění.

Za MÚ a TSMS odpověděl jejich ředitel pan
Radek Lánský: V současné době se zpracovávají
protipovodňové plány pro celou severní část
Slavkova, kde se počítá s velkými úpravami způ-
sobenými splaškovými vodami z polí. Než bude
vše vybudováno tak se město bude snažit ty nej-
obtížnější úseky upravit. Do té doby je zapotřebí,
aby se všichni účastníci chovali k přístupovým
cestám ohleduplně a nejezdily tam v období
mokra. To platí zejména pro majitele čtyřkolek,
těžkých vozidel a traktorů, kteří tuto situaci za-
příčiňují. Vyzýváme všechny, aby nám dotyčné
poškozovatele nahlásili.

Všemi účastníky byly kladně hodnoceny upra-
vené a zpevněné polní cesty pracovníky Tech-
nických služeb v jiných částech Slavkova. Za to
jim patří naše poděkování.

Pan Lánský vyzval všechny majitele sadů
a zahrádek, aby vzniklý odpad nevyhazovali do
retenčních nádrží, remízků a do cest, ale aby jej
odvezli do sběrného dvora. Pokud budou mít
odpad pro kompostování je možno jej dát na hro-
madu na přístupné místo a požádat T.S. o jeho
odvezení.

Po diskusi byla schůze ukončena a následo-
vala přednáška „Hnojiva VIVA a jejich použití“,
kterou přednesl a obrazově uvedl Ing Hynek
Charvat manager fy FOSFA Břeclav. Byla velmi
dobře přednesena a určitě přispěje ke zvýšení vý-
nosu na našich zahrádkách. ZO-ČZS Slavkov 



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ24 3/2012

Půjčky, úvěry, vyplácení exekucí pro lidi
s doložitelným příjmem. I pro začínající OSVČ.

Telefon: 721 688 667
www.pujcky-barta.cz

www.podnikatelska-pujcka.pujcky-barta.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
SLAVKOV U BRNA

mob. 777 187 301
tel. 545 576 505

e-mail: geomark@geomark.cz
âSâK 964, Slavkov u Brna

Slavkov u Brna, Za Branou 279

• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h

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

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

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

Prodej
• bylinné přípravky

pro děti i dospělé

• vitaminy, minerály

• výrobky Aloe vera

• měření glykémie

• konzultace
a poradenství

Cesta za zdravím
CHOLESTEROL
problém dnešní doby.
Lépe je odstranit příčinu, než brát léky.

Kosmetika

Usazování
 cholesterolu
v tepnách

Možnost vyzkoušení

Sportovní hala ZŠ Komenského byla v ne-
děli 4. března svědkem historicky prvního roč-
níku futsalového Bučanda Cupu. Turnaje se
zúčastnila především družstva hrající futsalový
okresní přebor Vyškov. K vidění tedy byly vy-
pjaté zápasy lokálních rivalů. Přesto se celý tur-
naj odehrál ve sportovním duchu a všechny
týmy ctily hru fair play.

pomalu a jistě se blíží již 14. ročník přehlídky
„ Folk a country.“ Změna je život, a tak i letošní
ročník našeho festivalu prodělá změny.

Zaprvé: proběhne zřejmě zpět na nádvoří
slavkovského zámku, zadruhé: nebude v srpnu
v rámci Napoleonských dnů, ale 1. června
v rámci Dnů Slavkova.

Jestli tedy jednání dopadnou jak dopadnout
mají, bude se festival opět jmenovat „Folk
a country na zámku.“

A kdo návštěvníkům koncertu letos zahraje?

Stejně jako extraligové týmy hrají play off,
tak i v naší soutěži se florbalová sezona
2011/2012 pomalu blíží ke konci. Tým mužů
čeká v dubnu poslední turnaj, poslední dvě sou-
těžní utkání a boj o konečné 3. místo rozhodně
nevzdáváme!

O minulém víkendu jsme pro to udělali ma-
ximum a z Lužice přivezli 6 bodů. Soupeři nám
byli hráči FbC Dohoda Tri Lamy Brno a TJ
Sokol Břeclav-Sokol Lanžhot C.

I když tomu výsledky neodpovídají, jednalo
se o náročná utkání. Týmová souhra a promě-
něné šance však rozhodly v náš prospěch. Za
zmínku stojí výborný výkon juniorů, kteří se
v průběhu sezony staly nedílnou součástí týmu
mužů (Holomek J., Drápal M., Lovas J., Ste-
hlík L. a Horák O.).

Jm přebor mužů divize B 17. a 18. kolo
FBC Sokol Slavkov–FbC Dohoda Tri Lamy

Brno 11:5
TJ Sokol Břeclav-Sokol Lanžhot C–FBC

Sokol Slavkov 2:9
Podrobné výsledky, jakož i další informace

naleznete na http://florbal-slavkov.webnode.cz/.
Poslední soutěžní utkání sehrají muži 14. 4.

2012 ve Slavkově, soupeři FBC SFK Slovácko
- FATR Dubňany (2. místo) a FbC Aligators Šit-

Fotbal začíná
Krajské a okresní soutěže pokračují jarní částí

soutěžního ročníku 2011/2012. Na městském
stadionu budou v březnu a dubnu sehrána násle-
dující mistrovská utkání:
A mužstvo – I. A tř. JmKFS

So 31. 3., 15.30 h. – Šlapanice
So 14. 4., 16 h. – Šaratice
So 28. 4., 16 h. – Slovan Brno

B mužstvo – III. tř. OFS
Ne 8. 4., 15.30 h. – Kroužek
So 21. 4., 16 h. – Letonice B

dorost – I. tř. JmKFS
So 31. 3., 13 h. – Rájec-Jestřebí
So 14. 4., 13.30 h. – Šlapanice
So 28. 4., 13.30 h. – Řečkovice

st. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
Ne 8. 4., 9 a 10.45 h. – Čebín
Ne 22. 4., 9 a 10.45 h. – Svratka Brno B

st. a ml. přípravky – OP OFS
So 7. 4., 10 a 10 h. – Letonice a Vážany
Ne 29. 4., 10 a 10 h. – Rousínov
VV SK Slavkov u Brna zve své příznivce. Při-

jďte povzbudit v hojném počtu naše mužstva! rs

Předseda Bučandy Slavkov a také předseda
turnaje Ondřej Koutný byl po turnaji spokojen
s jeho průběhem a v závěrečném proslovu vy-
jádřil přání, aby se i příští ročník takto vydařil.
Za pomoc při organizaci si zaslouží poděkování
všichni, kteří přiložili ruku k dílu.

V konečném pořadí skončila Bučanda Slav-
kov na 8. místě. rib

Futsalová Bučanda uspořádala povedený turnaj

Vážení přátelé dobré country hudby a folku,
Jako vždy domácí Poutníci, skupina Devítka,
Folk team z Brna a dnes již legenda české
country hudby kapela Rangers z Prahy. Celý
večer by měl uvádět folkový zpěvák a spíkr pan
Pepa Štross, který také zazpívá něco skladeb ze
svého repertoáru.

Samozřejmě na přehlídce bude zařízeno ob-
čerstvení a bude se konat za každého počasí.
Ale o tom všem skutečně zase až příště.

Na vaši co největší účast se za Město Slav-
kov u Brna a Poutníky těší Jiří Karas Pola

bořice B (5. místo). Junioři nastoupí 1. 4. v Ho-
doníně, soupeři domácí SFK Slovácko-Sokol
Hodonín a FbK Devils Sokol Val. Klobouky.

Všem fanouškům děkujeme za podporu a tě-
šíme se na vás! FBC Sokol Slavkov

FBC SOKOL SLAVKOV

Boj o 3. místo nevzdáváme…

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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www.TopChovatel.cz

Od 900 Kč
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! Značková krmiva za výhodné ceny

Možnost osobního odběru v Hodějicích

JINLONG CLUB DUBEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
POZOR! každý víkend super akce na drink
6. 4. DJ Tublat and DJ Dave  Oldies music 80´ 90´ léta
7. 4. E X I T - Slavkov - Rockoteka LIVE
8. 4. Velikonoční páááááárty   DJ Dave  :-)

13.4. DJ Jaroš Petr / Oldies music
14. 4. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
20. 4. DJ Tačůůůd alias Bočan - Rockotéka Live (show) 
21. 4. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
27. 4. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´ léta
28. 4. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Od 8. do 12. března byl pořádán mimo jiné
v Brně na výstavišti Motosalon a veletrh rybář-
ských potřeb „Rybář 2012“. Z důvodu, že naše
organizace pořádala v sobotu výroční členskou
schůzi a tudíž nemohla uspořádat společný zá-
jezd, nabídli jsme rodičům dětí z rybářského
kroužku tip na víkendový výlet spojený s ná-
vštěvou výstavy a papouščí ZOO v Bošovicích.
Pro ostatní děti z kroužku jsme přesunuli termín
návštěvy na neděli. V pavilonu F se prezento-
valo opravdu mnoho vystavovatelů a nastávající
mladí rybaříci nasávali atmosféru všeho kolem
rybařiny se spoustou zajímavých videoprojekcí.
V doprovodném programu se prezentovalo Tře-
boňské rybářství s ukázkou kuchyňské úpravy
filetování a porcování sladkovodních ryb.
Vrcholem dopoledního programu byla autogra-
miáda a velmi zajímavá a obsáhlá přednáška ce-
losvětově známého rybáře a dobrodruha Jakuba

V sobotu dne 11. března  proběhla v prosto-
rách kina Jas „Výroční členská schůze“ Morav-
ského rybářského svazu, místní organizace ve
Slavkově u Brna, která se letos nesla v duchu 70.
výročí od založení spolku. U prezentace se re-
gistrovalo 123 příchozích a jako hosté přijali po-
zvání  také starosta města  pan Ing. Ivan Charvát
a místostarosta pan Ing. Jiří Doležel.

Zprávu předsedy za uplynulé období přednesl
pan František Capita. Ve zprávě hlavního hos-
podáře informoval pan Martin Šujan o výsled-
cích hospodaření na našich vodách v loňském
roce a plénem byl odsouhlasen zarybňovací plán
na rok 2012. Zprávu ekonoma organizace pre-
zentoval pan Libor Eliáš a za kontrolní a revizní
komisi vystoupil pan Ladislav Anderla. Usne-
sení navrhl místopředseda pan Michal Žoužela
a toto bylo následně plénem odsouhlaseno.

Ze všech obsáhlých a přednesených zpráv vy-
bírám  tímto následovné. Organizace v roce
2012 zatím eviduje se zaplaceným členstvím
972 členů. V dubnu bude proškoleno nově kolen
30 uchazečů a kroužky mládeže navštěvuje 43
dětí. Z toho vyplývá, že členská základna je asi
o 100 členů nižší oproti roku 2011, ale stále se
pohybuje nad tisícovou hranicí, což naší organi-
zaci zařazuje jako nejpočetnější na slavkovsku.
Obhospodařujeme stojaté a tekoucí vodní plo-
chy o výměře 27 ha. V příštím roce plánujeme

Úspěch pěveckého
sboru MLADOST

25. února se uskutečnila v kostele u Salvá-
dora v Praze Mezinárodní soutěž Cantis veris
Praga – festival soudobé sborové tvorby.

Ženský pěvecký sbor Mladost, který dobře
znáte z koncertů v zámecké Kapli sv. Kříže, se
konečně dočkal a získal za svoje soutěžní vy-
stoupení v Praze, zlaté ocenění. Po loňském
roce v Bratislavě, kdy nám chybělo do zlatého
pásma pouze 0,2 bodu, jsme se pod vedením
naší skvělé a přísné dirigentky MgA. Jarmilky
Jalůvkové, dopracovaly k tomuto skvělému
úspěchu. Je to ocenění pilné a poctivé práce na
všech zkouškách i koncertech, kdy nám naše
dirigentka neodpustí žádné nepřesnosti, dbá na
správnou intonaci, výraz, přesné pojetí skladby.
Všechna tato práce se nyní zúročila a přinesla
vysněné ocenění. Věříme, že i v letošním roce
budou naši příznivci odcházet z našeho zářijo-
vého koncertu spokojeni a s dobrým pocitem,
že prožili hezké odpoledne.

Ilona Zyková

odbahnění rybníka v Hodějicích a výstavbu no-
vého rybníka v Bučovicích o výměře 1,5 ha
vodní plochy. 

Naše organizace pořádá každoročně hojně na-
vštěvované závody pro dospělé a mládež do 15-
ti let, které budou letos pořádané v Bučovicích
a ve Slavkově. Dobré pověsti se těší již tradiční
společenský ples „Rybářský Věneček“. Ten je
každoročně vyprodán a z toho důvodu jsme se
rozhodli uspořádat pro širokou veřejnost ve spo-
lupráci se Zámkem Slavkov – Austerlitz „Be-
nátskou letní noc“, která se uskuteční dne 29.
června na zámeckém nádvoří. Podporujeme čin-
nosti spojené s mládeží. Pořádáme mimo
kroužky také různé výlety, exkurze a víkendový
tábor ve Slavkově a v Sobáčově. V loňském roce
jsme dokončili dlažbu kolem technických budov
na Velkém rybníku a střechu s dlažbou technické
budovy na Malém rybníku.

K našemu výročí jsme připravili velice zají-
mavou knižní publikaci, která svým obsahem
přibližuje počátky rybářství a rybnikářství v Če-
chách, mapuje rybniční soustavu od minulých
století až po dnešní dobu na toku řeky Litavy
a průřezem z kroniky seznamuje s historií jak
Moravského rybářského svazu, tak i naší orga-
nizace. Publikace je doplněna v obrazové pří-
loze o spoustu fotografií. Tato kniha je nabízena
k prodeji u paní Skaličkové KNIHY-DÁRKY ve
Slavkově a ve Zlatnictví Capitová v Bučovicích. 

V diskusním příspěvku zhodnotil starosta
města pan Ing. Ivan Charvát dobré vztahy a spo-
lupráci mezi naší organizací, městem Slavkov
a TSMS. Popřál nám k našemu výročí a mnoho
zdaru v další činnosti.

Na závěr schůze byla knižní publikace po-
křtěna slavnostním přípitkem a proběhla její vi-
deoprojekční prezentace. Živé záběry z průběhu
schůze natáčela také kabelová televize Bučovice
a fotodokumentaci zabezpečoval pan Maleček
z BM TYPO Slavkov. Petr Zvonek

Výroční členská schůze rybářů

Rybářský kroužek na výstavě
Vágnera spojená s promítnutím snímků a filmo-
vého dokumentu z jeho výprav za rybami celého
světa. Na osobní kontakt a společné foto s tímto
rybářským velikánem kluci určitě dlouho  neza-
pomenou. Petr Zvonek

Sraz atletů
Je tomu již pár let, co se zastavily stopky,

tretry jsme pověsili na hřebík, uklidili stadion
a odešli do svých domovů, abychom se vraceli
v krásných vzpomínkám na tyto časy Atletic-
kého oddílu Slavkov. Po dvou letech, kdy jsme
se sešli, oprašme fotky, vzpomínky na tyto
krásné časy. Jsi-li bývalý atlet, fanoušek či
nová atletická hvězda, přijď za námi v sobotu
5. května v 18 hodin do Zámecké vinárny „U
Edy“, vchod vedle kostela. Tel.: 602 454 010 –
Eda A. Těší se E.A., M.Ž.

Křest knihy Foto: P. Maleček

S Jakubem Vágnerem Foto: P. Zvonek

Pěvecký sbor Mladost Foto: archiv
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Ovzduší milosti

Program římskokatolické
farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

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

Květná neděle, 1. 4. v 8.30 žehnání ratolestí
u misijního kříže, průvod, zpívané pašije.

Křížová cesta na Urbánek, Květná neděle 1. 4.
od sv. Jana v 15.00.

Zpovědní dny před velikonocemi – pondělí 2.
4. a úterý 3. 4. farní kostel, od 17.00 do 19.00.
Pro děti v úterý 16.30 – 17.00.

Od Zeleného čtvrtku do sobotní vigilie Vzkří-
šení Páně prožíváme s celou církví při bohos-
lužbách události z Ježíšova života, skrze které
nám přinesl spásu.

Zelený čtvrtek, 5. 4. v 18.00 mše sv. na pa-
mátku poslední večeře Páně, po mši adorace
v Getsemanech do 23.00.

Velký pátek, 6. 4. den přísného postu, 18.00 ob-
řady s uctíváním sv. kříže, adorace ve farní
kapli od 7.30 do 23.00.

Křížová cesta městem na Velký pátek, ve 21.00
od kostela. 

Adorace u Božího hrobu, 7. 4. Bílá sobota,
vstup od fary, od 7.30 do 16.00.

Vigilie Vzkříšení Páně se křty dospělých, 7. 4.
sobota, 20.30 před kostelem.

Slavnost Vzkříšení Páně, neděle 8. 4. mše sv.
v 8.30 a 18.00, žehnání pokrmů.

Pondělí velikonoční, 9. 4. mše sv. pouze v 7.30.
Mše sv. v obcích v neděli a velikonoční pondělí

budou jako v neděli.
Sbírky při velikonočních bohoslužbách budou

ve farním kostele na opravu lavic.
Představení „Princezna ryba“ – farní divadlo

Simsala Bim, 14., 15., 21. a 22. dubna vždy
v 16.00 hodin v sále fary.

Požehnané velikonoční svátky Vám přejí
kněží P. Milan Vavro a P. Petr Mareček

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

Slavkov u Brna bude mít také svou křížovou
cestu. Římskokatolická farnost postaví v jar-
ních měsících v lokalitě „Vinohrady“, při polní
cestě vedoucí od sochy sv. Jana Nepomuckého
ke kapli sv. Urbana „Křížovou cestu“. Každé
ze 14 zastavení se znázorněním utrpení Ježíše
Krista připomene drobná sakrální stavba vy-
soká 2,3 m na způsob „Božích muk“.

Jak došlo k této myšlence? Některá města
i vesnice v naší zemi, která mají ve svém okolí
poutní kapli nebo kostel, mají na přístupové
cestě nebo v jejím okolí křížovou cestu. Nej-
známější jsou například Hostýn, Mikulov
a Znojmo, ale patří mezi ně také Blatnice pod
sv. Antonínem, Vracov a Luleč u Vyškova.
V roce 2004 byly například nově zbudovány
podobné kapličky k tématu radostí Panny
Marie ve Křtinách.

V knize Poutní místa Moravy je kaple sv. Ur-
bana ve Slavkově uvedena jako malé poutní
místo. Od nepaměti se zde konají poutě k sv.
Urbanu, patronu našeho města. Od roku 1999
se zde konají každoročně na Květnou neděli
před Velikonocemi a při pouti na sv. Urbana
koncem května křížové cesty. Postupně jsme
během cesty utvořili místa, na kterých se za-
stavujeme. Z toho vyšel podnět,
postavit zde nějaké viditelné
body, u kterých by se procesí za-
stavovalo, aniž by bylo nutné
cokoliv oznamovat během mod-
litby.

V rozmezí čtyř let se vykrys-
talizoval návrh zastavení, který
by byl vhodný do krajiny
a svým výrazem souzněl s ar-
chitekturou kaple sv. Urbana.
Byla zvolena studie výtvarníka
Milivoje Husáka z Lelekovic.
Vlastní reliéf nebo malba ve vý-
klenku kapličky bude realizo-
vána později. Konstrukčně
budou jednotlivá zastavení
stejná, osazena na betonovém

Velice rád se procházím venku ještě před vý-
chodem slunce. Miluji ticho a klid. Je mi pří-
jemné, když cítím, jak se mé odpočaté svaly
napínají. Jsem šťastný, když zahlédnu srnku či
nějakého ptáka. A ze všeho nejvíc miluji chla-
divý, čerstvý vzduch.

Při těchto procházkách mi často přicházejí na
mysl slova z pera Ellen Whiteové: „Bůh dal
světu úžasný dar – svého Syna. Tento jedinečný
dar zahrnul celý svět Boží milostí. Obklopil celý
svět podobně jako vzduch, který dýcháme. Jest-
liže se rozhodneme přijmout životodárnou Kris-
tovu milost, budeme žít a rozvíjet se podle jeho
vzoru.“ (Cesta k vnitřnímu pokoji)

Jaká úžasná myšlenka – ovzduší milosti! Ob-
klopuje nás Boží láska, je všude kolem nás. Není
třeba ji hledat – jsme v ní. Milost naplňuje tento
svět. Mají z ní užitek dokonce i ti, kteří o ní ne-
vědí, kteří Boha odmítají, či jej dokonce proklí-
nají. Ovzduší milosti nám přináší naději a život
a umožňuje nám začít znovu. Bůh nás vybízí, aby-
chom toto životodárné ovzduší vdechovali. Chce,
abychom se do něj ponořili a spočinuli v něm.
Přeje si, abychom se nechali naplnit milostí.

základě. Materiálové provedení bude v umělém
kameni, který je povětrnostně odolnější, než
přírodní kámen. Velkou roli zde hraje také cena,
která je nižší. Zastavení již vyrábí firma Ka-
menické práce pana Jiřího Zimovčáka v Brně
a budou osazeny podle počasí v měsíci březnu
a dubnu. Mezitím dojde k vykopání a vybeto-
nování základů.

Křížová cesta bude mít také „patrony“ jed-
notlivých zastavení. Mohou se jimi stát rodiny
i jednotlivci, kteří by pomohli s výkopem zá-
kladů a později by se mohli starat o okolí za-
stavení sezonní údržbou (odstranění náletových

dřevin apod).
Mezitím plánujeme dokončení

opravy kaple sv. Urbana, přede-
vším interiéru. Na tyto opravy
kaple ve výši půl milionu korun
žádáme o dotace, na třetinu ná-
kladů bude pokračovat sbírka.
Pokud se vše zdaří a bude dosta-
tek financí, bude v letošním roce
areál poutního místa ve Slavkově
dokončen.

Drobné sakrální objekty, mezi
které bude patřit křížová cesta,
jsou výrazem lidové zbožnosti,
dotváří krajinu, dávají jí duchovní
rozměr a pocit domova a plní svou
roli i v životě dnešního člověka.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Drazí přátelé, vdechujte ovzduší milosti! Na-
dechněte se a vězte, že vás Bůh miluje, že vám
chce právě teď dát poznat plnost života a uvést
vás do věčnosti, v níž budete žít s ním. Stejně
jako nás všechny obklopuje vzduch, obklopuje
nás i ovzduší milosti. V tomto případě neexistují
žádné hranice ani žádná omezení. Bůh a jím na-
bízená milost jsou zde pro každého z nás.“

Jak si mohu být tak jistý? 
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého je-

diného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, neza-
hynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal
svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby
skrze něj byl svět spasen.“ (Bible - Jan 3,16-17)

„… Vždyť Hospodin, váš Bůh, je milostivý
a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se
k němu navrátíte.“ (Bible - 2. Paralip. 30,9)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás také zve
na sobotní bohoslužby konané 14. a 28. dubna
na adrese Lidická 307, Slavkov. Začínáme
v 9 hodin společným studiem Božího slova a od
10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým tex-
tem. Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Slavkov bude mít křížovou cestu 

Africký večer
Vážení příznivci cestování a fotografie, při-

jměte pozvání na Africký večer, který se koná
v pátek 13. dubna, od 18 hod. v Husově
sboru Církve čsl. husitské, ul. Jiráskova
959 ve Slavkově u Brna.

Své dojmy a obrazy z cesty po Ugandě
a Keni a ze setkání s místními lidmi představí
Silvia Kamanová, kazatelka Církve čsl. hu-
sitské z Brna. Vstupné dobrovolné

Za náboženskou obec CČSH Vás, na be-
sedu a následné pohoštění, upřímně zve

Milan Vostřel, farář

Večer kajících modliteb
Církev adventistů S. D. vás srdečně zve

v úterý 3. dubna v 18 hodin do sálu na Li-
dické 307 na večerní program pana MgA.
Martina Lindtnera s názvem VEČER KA-
JÍCÍCH MODLITEB (neboli kající žalmy
v doprovodu klasické kytary).

Betonování základů Foto: archiv ř.-k. farnosti

Model Foto: archiv ř.-k. farnosti
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KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  AAKKCCÍÍ  ––  DDUUBBEENN  22001122

Výzva pro pořadatele společenských
akcí ve Slavkově u Brna

Žádáme všechny organizátory spole-
čenských, kulturních, sportovních a po-
dobných akcí, aby zasílali informace,
které chtějí uveřejnit v přehledu akcí ve
Slavkově u Brna, na adresu auster-
litz@meuslavkov.cz.

Martina Tesáčková, Bc., kancelář tajemníka

MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, v únoru jsme pořádali Pátý mo-

tobál v obou sálech KD Bonaparte. Program
a průběh celého motobálu neměl chybu. Od tra-
dičního přivítání hostů a doprovodem ke stolu,
hudba, vystoupení všech účinkujících i tombola
měly patřičnou úroveň. Letošní motobál poctili
svou přítomností představitelé našeho města sta-
rosta pan ing. Charvát s paní, pak Radek Lánský
s manželkou – náš člen, fanda a fotograf doku-
mentarista při všech motoakcích. Prostě motobál
se opět vydařil.

Další připravovaná akce se konala 25. února
v kinosále. Byla to velmi poučná přednáška
o pravidlech a bezpečnosti silničního provozu,
které se zúčastnilo na padesátku posluchačů.
Celý program byl zastřešen Městským úřadem.
Bylo zde občerstvení a na závěr byla uspořádána
malá tombola s potřebnými pomůckami pro sil-
niční provoz. Instruktáž o první pomoci provedl
MUDr. Emil Strach. Poslechli jsme si zástupce
dopravní policie i jeho doprovodné video. Zají-
mavá byla též přednáška zástupce BESIPu. Zá-
věrečnou přednášku měl instruktor a majitel
autoškoly pan Jiří Kyjovský, který upozornil na
mnoho změn v Zákonu o silničním provozu. Ná-
sledovala diskuse plná otázek a odpovědí.

Sedmého března se konala výroční členská
schůze AMA ve vinárně u Edy za účasti 40 členů.
Naši schůzi navštívil představitel města pan
Mgr. Hynek Charvat, který si se zájmem vyslechl
přehled akcí za minulý rok a přehled plánovaných
letošních závodů , po čemž přednesl svůj příspě-
vek do nastávající diskuse. Naším vzácným hos-
tem byl opět Frenki Mrázek, známý mezinárodní
jezdecký favorit. Podílel se i na vývoji tehdy nej-
silnější třídy 750 ccm v továrnách značky Kawa-
saki. Den po naší schůzi uvádí redaktor Jiří
Froňek v časopise CMN v týdenní rubrice o his-
torii Mistrovství republiky historii silničního mo-

tocyklového sportu z roku 1962, kdy se Frenki
Mrázek stal poprvé a naposled Mistrem republiky
třídy do 350 ccm. Následuje článek o r. 1963, kdy
se Frenkimu nepodařilo titul obhájit pro poruchu
stroje. Na konci článku stojí, že ho slavné dny te-
prve čekají za Velkou louží , za což si jako emi-
grant vykoledoval od našich soudruhů výmaz
z historie Československé silnice. V roce 1991 se
vrátil domů do Brna mezi veterány i na naše
okruhy. Stále závodí ve třídě 750 ccm s umístě-
ním na bedně. Diskusi na schůzi moc nerozvíjel,
neboť ho ještě pobolívala operovaná noha. Pro-
zradil nám, že připravuje dvoudobé tříválce, ale
potýká se s problémem financování. Snad se mu
vše podaří v dohledné době.

Dne 31. března pořádáme první závod Cross
Fest4 v areálu za Likosem – U Splavu. Zveme
všechny naše příznivce co nejsrdečněji.

Ještě se zmíním o Motosalonu v Brně ve dnech
7. 11. března v Brně. Pavilon byl plný nádher-
ných strojů – tříkolek i čtyřkolek. Motocyklovou
atrakci předváděl Martin Krátký. Své neskutečně
odvážné kousky, trvající okolo půlhodiny před-
váděl několikrát denně. Podle toho, co jsem viděl,
hodnotím tento motosalon jako nejslabší, a to
díky tomu,že ve stejnou dobu probíhal i v Praze.
Nabízí se otázka, jež byla uveřejněna v časopisu
CMN Proč máme v Česku 2 výstavy? Odpověď:
Co by Praha pro Brno neudělala. J.M.

Příznivci motorek se o víkendu sešli v kině,
kde na ně před sezonou čekala osvěta.

V sobotu pětadvacátého února proběhl ve
slavkovském kinosále pilotní dopravně oriento-
vaný seminář, který uspořádal ve spolupráci
s městem místní motoklub. Nosným tématem
střetnutí přibližně pěti desítek fanoušků jednos-
topých vozidel měly být změny, jež přinesly
v poslední době novelizace oborových předpisů.
Autora hlavní prezentace zajišťujícího výuku
pravidel v místní autoškole jako předskokan do-
plnil s obsáhlými informacemi o nehodovosti
motorkářů v regionu policista preventivně infor-
mační skupiny a o zcela zásadní postřehy z ob-
lasti poskytování první pomoci se podělil

Příprava je nejdůležitější!
i přizvaný lékař. V materiálech poskytnutých po-
licií nechyběly přehledové tabulky s grafy zná-
zorňující statistické výstupy příslušných databází
a názorné videosekvence doplněné o případové
studie dokumentující vybrané nehodové děje na
Vyškovsku. Celé pásmo mělo preventivně osvě-
tový charakter s cílem zapůsobit na motorkáře,
kteří jsou jako nedílná součást dopravní reality
vystaveni podstatně vyššímu bezpečnostnímu ri-
ziku než ostatní účastníci silničního provozu. Or-
ganizátoři se závěrem s účinkujícími shodli na
přínosu celé akce a přislíbili do budoucna slav-
kovské motoristické veřejnosti pokračování se-
mináře v obdobném formátu.

nprap. Mgr. Petr Nečesánek

Výstava vín
ZO ČZS Nížkovice vás srdečně zve na XXV.

výstavu vín spojenou s ochutnáváním, která se
koná v neděli 8. dubna v sále sokolovny Nížko-
vice od 9 hodin. Občerstvení, od 13 do 17 hod.
posezení u cimbálu.

Datum hod. druh akce místo konání pořadatel

1. 4. spol. Den otevřených dveří – pro zájemce o svatební obřad na zámku zámek Zámek Slavkov – Austerlitz
3. 4. 18.00 spol. Večer kajících modliteb sál CASD, Lidická 307 Církev advenstisů S.D.
5. a 6. 4. 8.00–12.30 spol. Velikonoční prázdniny s DDM DDM DDM Slavkov u Brna

10. 4. 17.30 kult. Klavírní koncert studentů brněnské konzervatoře sál ZUŠ ZUŠ F. France Slavkov u Brna
13. 4. 18.00 spol. Africký večer – beseda Husův sbor, Jiráskova 959 CČSH Slavkov u Brna
13. a 14. 4. spol. Prodejní zahradnická výstava zámecký park Zámek Slavkov – Austerlitz
15. 4. kult. Velikonoční koncert Zámecké kapely v kapli sv. Kříže zámek, kaple Sv. Kříže Zámek Slavkov – Austerlitz
17. 4. 17.00 kult. Hudební večer žáků sál ZUŠ ZUŠ F. France Slavkov u Brna
17.–19. 4. spol. Prezentace repliky relikviáře sv. Maura v rámci Dne památek zámek Zámek Slavkov – Austerlitz
21. 4. spol. Fotografování na zámku - fotografický kurz NICOM zámek Zámek Slavkov – Austerlitz
26. 4. 16.00 spol. Pietní akt k 67. výročí osvobození Slavkova sovětskou armádou zámecký park Zámek Slavkov – Austerlitz
26. 4. kult. Slavkovské memento - festival válečné literatury faktu zámek Město Slavkov u Brna
30. 4. 17.00 spol. Slet čarodějnic hřiště u VaK, ul. ČSA Sdružení čarodějnic

Vítání jara 2012 
Sobota 31. března, 19.30 hod., sokolovna

Nížkovice. Hrají: taneční skupina ČTYŘLÍSTEK
z Nížkovic, kobeřická skupina BOKOMARA,
skupina ZHASNI z Nového Boru, SLÁVEK JA-
NOUŠEK a LUBOŠ VONDRÁK, zpěvák PETR
BENDE a jeho skupina BAND, cimbálová mu-
zika GRAJCAR z Dolních Bojanovic.

Motobál Foto: R. Lánský
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Zpravodajský regionální web www.veslav-
kove.cz v těchto jarních měsících opět zazname-
nal nárůst čtenářů. S potěšením můžu
konstatovat, že průměrná denní návštěvnost je
1360 unikátních přístupů, což je více než 40 000
návštěv za měsíc. Děkujeme, čtenáři. 

Zajímavé je i rozložení během týdne. Pondělí
bývá pravidelně rekordní – návštěvnost neklesá
pod 1500 unikátních přístupů. Další dny jsou vy-
rovnané a odpovídají zhruba průměru. Nejslabší je
sobota; někdy je návštěvnost i pod 1000 přístupů.

Na přání čtenářů jsme upravili hlavní stranu:
nejsou na ní jen čtyři nové články, ale řazení
článků je průběžné, tak jak je to běžné u ostat-
ních rubrik. To znamená, že čtenáři, kteří nechodí
na web denně, nejsou ochuzeni o nové články, ale
mohou je snadno v historii dohledat. Vylepšená je
i rubrika Nejčtenější, která zobrazuje nejčtenější
články jen za poslední dva měsíce. 

Podle ohlasů mezi čtenáři víme, že Slavkov-
ský zpravodaj je oblíbený a hojně čtený. O to
více nás mrzí, když se výtisky zpravodaje ne-
dostanou ke všem občanům města. Příčiny jsou
různé, nejčastější je ale špatné nebo často i zcela
chybějící označení poštovních schránek.
Chcete-li tedy, abyste zpravodaj dostávali,
zkontrolujte označení schránek. Jsou-li v domě
např. dvě rodiny, napište na schránku viditelně
2 zpravodaje. Naše doručovatelka vám bude
vděčná a vy budete spokojeni.

Další příčinou (u některých bytových domů)
jsou zamčené vchodové dveře a jen jeden spo-
lečný vhoz. Stává se, že na zazvonění nikdo ne-
otvírá, a tak doručovatelce nezbývá, než

Mladí hasiči hledají
nové posily

Nechceš už dál sedět doma? I ty se můžeš při-
dat ke kolektivu mladých hasičů a zažít spoustu
nových zážitků! Jsi správný kluk nebo holka ve
věku od 7do 15 let   co má smysl pro humor
a chce se něčemu novému přiučit, poznat nové
kamrády, jezdit na výlety a vítězit v soutěžích?

Přijď za námi, rádi tě mezi sebe přijmeme.
Scházíme se každý čtvrtek ve 4 hodiny odpo-
ledne před hasičskou zbrojnicí ve Slavkově
u Brna. Vezmi si s sebou věci do tělocviku,
protože do konce března hrajeme různé hry
v tělocvičně. Jakmile se venku oteplí, hurá na
trénování požárního útoku, při kterém se po-
bavíš a naučíš nové věci, které jsi ještě nikdy
nedělal. Ovšem nebude jen požární útok ale
také výlety, návštěvy hasičských zbrojnic. Za-
žiješ i závody hasičské všestrannosti, kde do-
kážeš, jak umíš běhat a využívat získané
znalosti a dovednosti. Nemusíš se vůbec bát,
že by se ti někdo smál, když něco ze začátku
nebudeš umět. Každý si tím totiž prošel a ví
jak je důležité, když ho ostatní podpoří. Jsme
totiž tým a jako takový držíme při sobě. Už se
na tebe těšíme.

Oddíl mladých hasičů Slavkov u Brna
Slavkovští draci

Nová pálenice bude
letos, pivovar příští rok

Ve Slavkově u Brna pokračuje od loňského
podzimu stavba nové pálenice a pivovaru. Obě
provozovny zde staví polečnost Destila. Nové
podniky poslouží k prezentaci výrobků společ-
nosti, ale mají také obnovit zašlou pivovarnic-
kou tradici ve Slavkově u Brna.

V současné době se dokončují pivovarské
sklepy. Celá stavba bude dokončena do konce
roku, aby se mohlo začít s jejím vybavováním.

Pivo budou ve Slavkově vařit hlavně pro res-
tauraci. „Předpokládáme maximální roční vý-
stav kolem čtyř tisíc hektolitrů. Produkce
poslouží hlavně naší restauraci, nebráníme se
však ani dodávkám do jiných podniků ve Slav-
kově a okolí. Někde už dokonce projevili
zájem. Pivo budeme dodávat v klasických su-
dech, protože součástí minipivovaru bude
i linka na jejich plnění. Půjde pravděpodobně
o tři nebo čtyři druhy,“ sdělil Jiří Hořava, jed-
natel Destily.

Nová pálenice už má hotovou hrubou stavbu
a firma by ráda stihla ještě letošní sezonu.

Provoz pivovaru a pálenice bude fungovat
také jaké živá prezentace slavkovské společ-
nosti. Destila totiž vyrábí mimo jiné zařízení
pro pěstitelské pálenice a minipivovary. Svým
zákazníkům tak chce nabídnout možnost, aby
si nabízenou technologii mohli prohlédnout
přímo v areálu společnosti a nemuseli jezdit do
jiných podniků.

Martius, měsíc březen, letos typický svou pro-
měnlivostí stejně jako jeho nástupce Aprilus,
(názvy dle stoletého kalendáře z roku 1815 i se
jmény svatých). 7. března Tomáš Akvinský: „o
svatém Tomáši sníh bředne na kaši“ letos nevy-
šel, bředly jedině ledy, sníh poznamenal jen je-
diný den v měsíci, 9. března , z celkové sněhové
pokrývky za celou zimu 15 dnů s malou vrstvou
sněhu, který se většinou odpařil. Ještě pod vli-
vem Matějského oteplení (24. února) má
přijít t.zv. Řehořská zima, na Řehoře papeže (12.
března). Značné ochlazení přišlo již o 3 dny
dříve. Na sv. Řehoře: „čáp letí přes moře, žába
hubu otevře,líný sedlák, který neoře“. K tomuto
se váže i lidová říkanka, kdy se havrani a vrány
houfují a odlétají: „oře, oře Jan ,přiletělo sedm
vran, první praví: dobře oře, druhá praví: ne-
dobře oře,až sedmá praví: dobře oře Jan, mnoho
červů mám“. Toto již pro vrány, racky, i čápy ne-
platí. V orné půdě živou potravu hledat se již ne-
vyplácí, celý soubor organismů až po červy
a ostatní bezobratlé, či drobné obratlovce, dříve
naprosto nezbytné pro tvorbu výživného humusu
v půdě již zpravidla chybí. Živiny jsou dodávány
uměle podle potřeby plodiny. Na to desetitisí-
cová hejna havranů spolu s vránami černými , še-
divkami a kavkami reagovala velkým
stěhováním svých seskupení na nocovištích, uží-
vaných potvrzeně již celé století. Z polí jižně od
Brna, kam odlétali havrani k večeru i od nás se
letos rozhodli ku nemalému zděšení Brňáků, no-
covat poblíž zdrojů potravy přímo ve městě

Brně. Na stromech kolem Riviéry, v Pisárkách,
na výstavišti, kde černá střecha pavilonu Z ský-
tala působivý pohled k nemalé radosti personálu.
Večerní procházka na svazích Špilberku bez de-
štníku byla problematická. Do Slavkova již při-
létalo havranů méně než předcházející roky.
V našem okolí první havrani se specializují na
sběr ořechů, po opadání listů ořešáků vlašských,
které byly letos po vlhkém a teplém jaru napa-
deny buď houbovým onemocněním listů a plodů,
nebo spíše bakteriosou ořešáků, kdy plody čer-
nají a nákaza prorůstá i do jádra, jako takové ze
stromů i po opadu listí neopadávají ale zůstávají
na stromech. Havrani je odlamují, odnáší do bez-
pečí na zemi, aby je rozklovali. Bakterie choroby
přezimují hlavně v pupenech, doufejme, že je
silné mrazy letošní zimy zahubily.

Od poloviny měsíce podle zmíněného kalen-
dáře má přijít Josefsko-Mariánské jaro, které
trvá do konce měsíce. Dále pranostiky praví:
„když na Svatého Benedikta opata (rovnoden-
nostní den 21. března) 3 dny prší, bude léto i žně
deštivé). Déšť by byl potřeba, za poslední 4 mě-
síce činí srážky přibližně jen třetinu průměru.
Ale již na Kazimíra, Oktaviána (22. března) :
„pohoda, na kobzole (brambory) úroda“ . také:
„na Panně Marii Zvěstování (25. března) kdy-
bys travičku zpátky do země palicí zatloukal, již
ji tam nedostaneš“. Na Svatou Balbínu a Ben-
jamina mučedníka (31. března): „o Svaté Bal-
bíně brzy bude po zimě“. To brzy uzříme. 

Milan Hrabovský

Stoletý kalendář, zimní hosté, havrani

Distribuce Slavkovského zpravodaje
příslušný počet zpravodajů vhodit do společné
schránky. Další osud výtisků už nemůže ovliv-
nit.

Slavkovský zpravodaj je doručován do do-
mácností již v pátek a v sobotu, i když doba di-
stribuce může trvat až do neděle. Za rychlost
a kvalitu roznosu patří naší distributorce velký
obdiv a dík.  

Pokud by se k vám z nějakého důvodu zpra-
vodaj nedostal, můžete si pro něj zajít v pondělí
po distribuci do trafiky p. Šafářové nebo p. Wal-
trové. Dále pak celý měsíc jsou k dispozici vý-
tisky v redakci zpravodaje v Brněnské ulici 642.

Přejeme hodně příjemných chvil se Slav-
kovským zpravodajem. red.

Čtete veslavkove.cz?
Velmi oblíbené jsou rubriky Polední menu a

Program kina, kde čtenáři najdou vždy aktuální
informace.

Rád bych ještě upozornil na rubriku Pozvánky,
kde jsou chronologicky řazeny pozvánky od
právě probíhajících nebo nejbližších akcí zhruba
na měsíc dopředu. Tyto pozvánky jsou zařazo-
vány pouze do této rubriky – na hlavní straně
mezi články je nenajdete. Když otevřete rubriku
Pozvánky, můžete si naplánovat návštěvu spole-
čenských, kulturních nebo sportovních akcí mi-
nimálně na měsíc dopředu, a to nejen ve
Slavkově, ale i v jeho blízkém okolí.

Rád bych vás, naše čtenáře, požádal o spolu-
práci. V čem ta spolupráce spočívá? Pořádáte-li
nějakou zajímavou akci ve Slavkově nebo okolí,
dejte nám vědět. Vaši pozvánku rádi zveřejníme.
Po skončení akce nezapomeňte popsat její prů-
běh pro ostatní, kteří se nezúčastnili. red.

Stavba pivovaru Foto: B. Maleček
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Sběr železného šrotu
Sběr železného šrotu se uskuteční v sobotu

31. března. Prosíme občany, aby staré železo ne-
nechávali na ulicích více dní, pokud chtějí při-
spět Junáku. Každoročně s předstihem Slavkov
objíždí spoluobčané, kteří nepatří mezi skauty.
Těžší věci rádi vyneseme z vašich domů, pokud
nás upozorníte. Také letos budou naše traktory
zřetelně označeny. Výtěžek z této akce chceme
využít k obnově táborového vybavení a k opra-
vám budovy kluboven Junáka ve Slavkově.

Zájezd do  Medvědí soutěsky 
V červnu pořádá Junák Slavkov ve spolu-

práci s c.k. ANTEA Slavkov turistický zájezd
do rakouského Štýrska.

Firma LIKO-S, a.s., byla ve středu 7. března
v USA oceněna titulem nejlepšího dodavatele
izolačních pěn v Evropě. Trofej převzali před
zraky zástupců více než 100 firem z celého
světa mladí manažeři slavkovské společnosti
LIKO-S Jan Musil a Václav Pěnička z rukou
prezidenta společnosti ICYNENE® Inc. Ho-
warda Decka na celosvětové konferenci.

Právě na území USA a Kanady, od Floridy
až po Aljašku, které se vyznačuje velkými kli-
matickými rozdíly, byla v posledních 25 letech
prověřována na tisícovkách rezidenčních a ad-
ministrativních objektů funkce a kvalita nového
izolačního materiálu – měkké izolační pěny
ICYNENE.

Většina lidí má zcela lidský, byť iracionální
strach z neznámého. Když se ve Slavkově ote-
vřela v září 2011 nová křesťanská školka, s údi-
vem jsme zjistili, že většina lidí, kteří o školce
nic neví, má strach, že tam budou (promiňte
nám ten výraz) „jeptišky vymývat dětem
hlavy.“ Třeba tento článek přispěje k odbourání
tohoto předsudku. 

Protože oficiálního dne otevřených dveří
jsme se nemohli s manželem zúčastnit, domlu-
vila jsem si individuální návštěvu. Přivítala mě
usměvavá sestra Josefa, tehdy ještě učící v pi-
lotní třídě Oveček MŠ Zvídálek, která mi vyšla
velmi ochotně vstříc. Mohla jsem strávit krásné
lednové dopoledne ve třídě, abych si udělala
představu jak to funguje v praxi. Vše jsem ab-
solvovala spolu s dětmi a na konci své návštěvy
jsem byla skutečně velmi překvapena jejich
tvořivostí, obrovskou fantazií, schopností se
soustředit a samostatně pracovat, která mi při-
šla vzhledem k věku dětí skutečně vynikající.
Když jsem se s dětmi loučila před školkou, kdy
pečlivě oblečené odcházely na procházku, vě-
děla jsem, že pokud to jen trošku půjde, určitě
dáme své děti sem.

Vše nakonec vyšlo, a po vyřízení formalit
nastal den D, kdy jsme s dětmi vyrazili poprvé
do školky. Ačkoli jde o křesťanskou školku, ve
3 třídách pracuje 5 profesionálních učitelek
a jedna řádová sestra. Že „pracují“ je nepřesný
výraz, měli bychom spíše říci, že všechny paní
učitelky se s láskou věnují svému poslání. Kdo
má děti, ví, jak je nástup do školky pro matky
stresující zážitek, protože dítě po rozloučení řve
jako tur. Když ne první den, tak určitě druhý,
když už ví, co ho čeká. V Karolínce je to ale
jinak - vymysleli vynikající adaptační program,
takže jsem mohla první dny zůstávat s dětmi ve
školce. Velice si této nabídky dodnes cením.
Vždyť komu je příjemné, když má celý den za
zády ostražitou maminku, která bedlivě sleduje,
jak se chová paní učitelka k dětem, jak řeší kon-
flikty a pobryndaná trička, jak vyžaduje plnění
povinností nebo jak tiší případný pláč. Byla
jsem také zvědavá, jak se v praxi uplatňuje pe-
dagogika Franze Ketta (tzv. celistvá na smysl
zaměřená pedagogika), kterou se řídí pracovní
program pro děti. Jde o pedagogiku, kdy se děti

Zabijačka u Edy
V sobotu 10. března se konaly zabijačkové

hody před Zámeckou vinárnou u Edy. Ná-
městím se nesla vůně zabijačkových specialit
a lákala kolemjdoucí k návštěvě. A bylo co
ochutnávat. Z kotle vytahoval řezník čerstvě
vařené vnitřnosti a ovárek. K tomu výborně
chutnal křen s jablky. Na táccích, které si ná-
vštěvníci odnášeli k připraveným stolům, ne-
chyběla ani libová tlačenka. Na sporáku voněl
pravý zabijačkový guláš a bylo velmi těžké
po předchozí konzumaci jatýrek a ostatních
vnitřností této vůni odolat. K ochutnání byla
také zabijačková polévka, pro jitrnice nebo je-
lita. Večer se konala ve vinárně zabijačková
veselice, na které si mohli návštěvníci zazpí-
vat a zatancovat a vychutnávat práci řeznic-
kých a kuchařských mistrů.

Akciová společnost LIKO-S přivezla tento
patentovaný vynález do České republiky před
pěti lety. Po náročném a zdlouhavém evrop-
ském certifikačním procesu začali technici ze
Slavkova před 4 lety realizovat první projekty
jako koncept dokonalého zateplení pod názvem
CHYTRÁ IZOLACE®.

V současné době mohou Likosáci kvalitu své
práce prokázat na téměř 3 000 objektů v České
republice, na Slovensku a v Rakousku.

Tým českých techniků a obchodníků ze Slav-
kova u Brna ve spolupráce s kanadskoameric-
kým partnerem udává v Evropě tón v oblasti
moderních a progresivních izolačních mate-
riálů. js

LIKO-S ze Slavkova u Brna je nejlepším
dodavatelem izolačních pěn v Evropě

Zprávy z Junáka Slavkov
Navštívíme Medvědí soutěsku, což je zají-

mavá stezka protínající skalnatý kaňon. Cesta
povede kamenitým terénem s více než 160 že-
bříky a lávkami, podél mnoha vodopádů a tůní.
Trasa bude končit u jezera Teichalmsee.

Kontakt a informace: Antonín Křivonožka,
email ye.tti@seznam.cz, tel.č. 604 617 072.

Příměstský tábor
Tradiční příměstský tábor pro členy Junáku

a děti ze Slavkova a okolí letos uspořádáme
v termínu 27.–31. srpna. Program budou tvořit
hry a soutěže, které bude spojovat prozatím
tajná legenda.

Podrobné informace zveřejníme na webo-
vých stránkách www.junakslavkov.cz a ve
Slavkovském zpravodaji.

Mateřská škola Karolínka očima rodičů 
postupně seznamují s okolním světem formou
hry a společných aktivit. Začíná se od začátku.
Děti se např. jeden týden seznamují se světlem,
druhý se zemí, třetí s vodou atd. Víc neprozra-
díme, kdo má zájem, ať se zajde do Karolínky
podívat sám, nebo se podívá na http://mskaro-
linka.webnode.cz.

S naprostou důvěrou jsme ponechali děti
v péči paní učitelky Bc. Maňáskové a paní uči-
telky Vičarové, Dis., které nás svým úžasným
přístupem k dětem naprosto nadchly.

Chceme jim i touto cestou poděkovat za je-
jich důslednost, obrovskou trpělivost a sku-
tečně pedagogický přístup. Od prvního dne si
musely osvojovat nejen nové postupy výuky
dle Franze Ketta, ale zvládat i spousty malých
rarášků, které zajímaly daleko víc všechny
hračky, než rozvíjení nějaké tvořivosti a fanta-
sie. Je velice příjemné, když si vaše dítě nenosí
ze školky jen sprostá slovíčka a lumpárny, ale
nově naučené správné návyky. Přání před jíd-
lem, které si říkají ve školce, zdomácnělo
i u nás v rodině. 

Důkazem, že tento pocit nadšení není pouze
náš, jsou naše děti, které se i v sobotu ptají zda
jdou do školky, prostě se jim tam líbí. Nedi-
vím se jim, paní učitelky jsou ochotné 5 minut
před koncem své pracovní doby vytáhnout
dětem lepení, vodové barvy, vystřihování.
Berou své zaměstnání skutečně jako poslání,
které nekončí s pracovní dobou a jsou schopny

zapojit i vlastní rodinu ke spokojenosti svých
svěřenců.

Čas letí a po půl roce, kdy máme děti ve
školce jsem probírali naše zkušenosti s přáteli.
Nestačili se divit: „Cože? Nemusí na svačinu
mléko? Klidně může čaj i nakrájí chleba nebo
setřou pomazánku pokud dítěti nechutná? A že
dokonce některé i nakrmí?“ Došlo nám, že
jsme si rychle zvykli na nezvykle vysoký stan-
dard, stejně jako si člověk rychle zvykne na
lepší auto a pak už to nevnímá. U auta je to
jedno, ale v případě Karolínky by byl hřích se
nepodělit s naší dobrou zkušeností s ostatními.

Pokud se vám zdá, že jste v předchozím textu
nečetli nic o křesťanství, tak se nemýlíte. Ona
se totiž v Karolínce křesťanská výchova proje-
vuje zcela nenápadně. Případná evangelizace
probíhá jaksi přirozeně. Na schodišti jsou napří-
klad velká krásně vybarvená zvířata jako
v ZOO, a je tam také krásná lodička. I laika na-
padne – nejmenuje se ten lodivod náhodou Noe?  

Křesťanství se ale hlavně projevuje v chování
všech zaměstnanců a to nejen učitelů. Ze všech
vyzařuje klid, spokojenost a radost, že mohou
dělat to, co dělají. To nám v porovnání s okol-
ním uspěchaným světem připadá jako ráj na
zemi a přáli bychom našim dětem, aby si do
dalšího života dokázaly odnést něco z tohoto
přístupu.

Všem, kdo se o to vše zasloužili, ze srdce dě-
kujeme. manželé Havrdovi
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV DUBEN–KVùTEN 2012
31. 3. sobota 19.30 hod. POUPATA 90 minut

1. 4. neděle 19.30 hod. Film vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Postavy žijí velkými ideály v kontrastu s malostí svých
činů. Rodina Jardy Hrdiny (Vladimír Javorský) žije v zapadákově. Jarda pracuje jako hradlař na dráze. Jeho koníčkem je
lepení modelů ze sirek v láhvích, jeho slabostí závislost na výherních automatech. Jardova žena Kamila (Malgorzata
Pikus) uklízí nádražní toalety a sní o tom, že spolu se svými vrstevnicemi secvičí spartakiádní skladbu Poupata po
pětadvaceti letech a předvedou ji s pýchou celému městu. Režie: Zdeněk Jiráský. Dále hrají: Josef Láska, Kateřina
Jandáčková, Jiří Maryško, Aneta Krejčíková, Nguyen Thi Minh, Luboš Veselý, Dana Syslová.
Vstupné: 65 Kč      Přístupný od 12 let

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

7. 4. sobota 19.30 hod. I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 110 minut
8. 4. neděle 19.30 hod. Režisérka Alice Nellis natočila komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět. Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými

narozeninami Eriky (I. Chýlková), která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné
přáníčko od své bývalé švagrové (Z. Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob
Klepl) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky (Z. Kronerová). Dále hrají: Vojta Kotek, Ondřej Sokol.
Vstupné: 70 Kč        Přístupný od 12 let

11. 4. středa 19.30 hod. OCELOVÁ PĚST 127 minut
V drsném a napínavém akčním snímku z blízké budoucnosti představuje Hugh Jackman Charlieho Kentona,
bývalého boxera, jehož milovaný sport ovládli oceloví roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak
nezapadají. Daří se mu jakž takž protloukat tím, že dává dohromady mizerné a vysloužilé roboty a cestuje od
jednoho turnaje k druhému. Spojí se se svým synem Maxem aby postavili a vytrénovali nového robota
a proměnili ho v boxerského šampiona. Režie: Shawn Levy. Dále hrají: Dakota Goyo, Kevin Durand, Anthony
Mackie, Hope Davis, Karl Yune a další. Film v českém znění.
Vstupné: 75 Kč   Mládeži přístupný

14. 4. sobota 19.30 hod. TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST 116 minut
15. 4. neděle 19.30 hod. V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert

Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi,
ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy zjišťuje, že čeká dítě.
Těhotenství s upírem pro ni znamená fatální hrozbu. Musí se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do
temného světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem. 
Vstupné: 70 Kč  Přístupný od 12 let

21. 4. sobota 19.30 hod. KOCOUR V BOTÁCH 90 minut
22. 4. neděle 16.30 hod. Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár peněz sprovodit ze světa všemi milovaného zlobřího

hrdiny Shreka. Přesto se z Kocoura v botách časem stala s přehledem nejpopulárnější postava téhle ságy.
A když se jeho sláva „dotkla hvězd“, dostal za odměnu vlastní filmový příběh. Režisér Chris Miller tvrdí, že
o slavné budoucnosti chlupatého dobrodruha bylo rozhodnuto mnohem dřív, prakticky od druhého dílu Shreka,
kde se objevil poprvé. Animovaný film v českém znění.
Vstupné: 70 Kč   Mládeži přístupný

28. 4. sobota 19.30 hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 87 minut
29. 4. neděle 16.30 hod. Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle

obrátí naruby. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého jak se zdá,
není úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný, jak to na první pohled vypadalo. Alvin a jeho přátelé
potkávají nového kamaráda, se kterým se vydávají na dobrodružné putování po ostrově, na jehož konci je čeká
velké překvapení. Animovaný film v českém znění.
Vstupné: 65 Kč Mládeži přístupný

1. 5. úterý 10 hod. LIDICE
Přijďte s námi oslavit Svátek práce při filmovém představení českého filmu LIDICE. V úvodu bude
přednesen projev k 1. máji. Zve ZO KSČM Slavkov.

5. 5. sobota 19.30 hod. TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 107 minut
6. 5. neděle 16.30 hod. Příběh filmu inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a comicsového hrdiny Tintina

belgického autora publikujícího pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy zvídavého mladého reportéra Tintina
a jeho věrného psího společníka Filuty.V doprovodu svého psa Filuty, starého mořského vlka kapitána
Haddocka a dvojice nešikovných detektivů Kadlece a Tkadlece procestuje Tintin křížem krážem celý svět ve
snaze dostat se jako první na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by ve svém nitru mohl
skrývat klíč k obrovskému bohatství... A také prastarou kletbu. Repríza animovaného filmu v českém znění.
Vstupné: 70 Kč  Mládeži přístupný

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



Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Akce platí do 28. 5. 2012. Odpov dnost za tiskové chyby vylou ena. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk ,
a proto si vyhrazuje právo zm nit design, specifi kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní.
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Navštivte naši prodejnu:

Ak ní cena:

8.490 K
B žná cena: 10.790 K

Ak ní cena:

13.490 K
B žná cena: 15.990 K

Ak ní cena:

14.990 K
B žná cena: 17.490 K

Cena:

37.990 K

Ak ní cena:49.990 K  / 45.990 KB žná cena: 56.990 K  / 51.990 K

Ak ní cena:

9.490 K
B žná cena: 10.990 K

HUSQVARNA CTH 126 / CT 126
Kompaktní zahradní traktory s integrovaným sb racím košem.
Model CTH vybaven hydrostatickou p evodovkou, 
model CT manuální 6+1.

Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, ší ka sekání 77 cm, 
sb rací koš 200 l, výška sekání 20–80 mm.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305 
Doporu ená pracovní plocha až 500 m2.
Vhodný pro menší lenité plochy.
Bezpe nostní alarm s PIN kódem.
Výška sekání 20–50 mm.
Hmotnost 6,7 kg.

HUSQVARNA 440 e-series
Víceú elové farmá ské pily.
Výkonný motor X-Torq redukuje spot ebu paliva a emise.
Tlumení vibrací Low Vib.

Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg .

HUSQVARNA 323R-II
Ergonomický výkonný k ovino ez.
Snadné startování Smart Start.

Objem válce 24,5 cm³, výkon 0,9 kW, hmotnost bez p íslušenství 5,1 kg.

HUSQVARNA LC 48V
3 r zné systémy se ení: BioClip (mul ování), bo ní výhoz pose ené 
trávy a sb r do koše.

Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, ší ka sekání 48 cm, 
výška sekání 25–70 mm , objem koše 60 l, variabilní rychlost pojezdu
0–5,4 km/h.

HUSQVARNA LC 48 e 
3 r zné systémy se ení: BioClip (mul ování), bo ní výhoz pose ené 
trávy a sb r do koše.
Robustní skelet z pozinkované oceli.
Skrytá lanka.

Motor Briggs & Stratton, objem válce 161 cm³, ší ka sekání 48 cm, výška 
sekání 25–75 mm, objem koše 60 l, variabilní rychlost pojezdu 0–5,4 km/h.

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



www.autobayer.cz

AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01  Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Začněte novou sezonu 
s profesionální péčí a budete celé 
jaro k nezastavení. Přijeďte s Vaším 
vozem na jarní servisní prohlídku 
ŠKODA a získejte jistotu, že se 
na něj můžete spolehnout.

Buďte akční celé jaro

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Jarní servisní prohlídka 
od 19. 3. do 29. 4. 2012 
pro Váš vůz ŠKODA za 98 Kč



Nově od 16. dubna 2012
plochách, které nedělají městu dobrou vizitku. S jed-
notlivými domácnostmi bude uzavřena dohoda
o bezplatném zapůjčení a bezplatném vyvážení při-
dělené BIO nádoby. 

Svoz BIO z domácností, které nemají k dispozici
hnědou BIO nádobu, zůstává nezměněn, pouze se
nebude svážet každý týden, ale 1x za čtrnáct dnů
v sudé týdny, počínaje 16. dubna 2012.

Vydávání kompostovacího substrátu kompostu
TSMS (organické hnojivo) zdarma občanům města
bude zahájeno ve středu 16. května 2012 každou
sudou středu NOVĚ na Zámecké ulici v „Panšule“
od 14 do 17 hod. 

V rámci 90 % dotace, kterou získaly TSMS bylo
pořízeno nejen 300 ks bio nádob a dvě svozová vo-
zidla ale i 10 zelených kontejnerů 2,5 m3, které
budou od 16. dubna 2012 operativně umístěny v uli-
cích města, kde jsou obvyklá místa na BIO odpad.
Do těchto kontejnerů můžou odkládat občané
pouze bioodpad. 

aneb Co jsme si od přírody vzali, vracíme v možné míře zpět

Svoz 1x za 14 dnů
v sudé týdny

Začínáme 16. dubna! NOVĚ
Vždy pondělí a úterý zahajujeme svoz

v severních ulicích města, počínaje Tyršovou
ulicí a postupně pokračujeme do jižních a zá-
padních částí města ČSA, Špitálská apod. 

Sběr haluzí, větví do průměru 12 cm 
SVOZ 1 x měsíčně! NOVĚ 
vždy 1. pondělí v měsíci

Hnědé nádoby BIO 240 litrů na kolečkách
zdarma:

300 kusů těchto nádob bude rozvezeno na začátku
dubna do vybraných domácností. Předpokládáme,
že v našem městě bude doplněn systém svozu dal-
šími BIO nádobami, které postupně nahradí „ne-
vábné hromádky“ a pytle v ulicích s odpadem BIO.
Nádoby BIO můžou sloužit dohromady i více do-
mácnostem. Systém sběru BIO by měl být nejen ra-
cionální, ale i efektivnější, a tím i ekonomičtější. 

Zájemci o bezplatné přidělení BIO hnědé ná -
doby 240 litrové mohou své požadavky hlásit te-
lefonicky na TSMS (544 221 302).

Přidělená nádoba BIO může být společně užívána
i více domácnostmi nebo rodinnými domy. Jde nám
především o omezení hromádek a pytlů na veřejných

Hnědé nádoby na bioodpad



Co do bioodpadu patří
• odpad ze zahrad občanů města
• zelený odpad z údržby veřejných ploch

(biologicky rozložitelný)
• posečená tráva, plevel
• větvičky, listí
• zvadlé květiny
• zemina z květináčů
• kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů
• drny, spadané ovoce

Co do bioodpadu nepatří
• obaly (papírové a lepenkové, plastové, ko-

vové a kompozitní)
• stavební odpad (beton, hrubá a jemná

 keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad
druhotně blíže neurčený nebo výše ne-
uvedený)

• domovní odpad
• sklo, plasty, kovy
• textilní materiál
• převařené zbytky z jídel, maso, kosti apod.
• jakékoliv jiné neorganické materiály a od-

pady

Technické služby
Města Slavkova u Brna

Špitálská 733, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: 544 221 302
Mobil: 603 156 818

E-mail: reditel@tsslavkov.cz

www.tsslavkov.cz



Kompostování – kruh se uzavřel
Město Slavkov u Brna získalo v r. 2009 dotaci 95%, tj. 8 929 000 Kč
na systém nakládání s bioodpady a kompostárnu pro město Slav-
kov u Brna. Dotaci poskytlo EUFS, SFŽP, ŽPJMK. Tento projekt je
úspěšně realizován už tři roky.
Technické služby Města Slavkova u Brna získaly v roce 2011 dotaci
90 %, tj. 4 330 099 Kč na projekt rozšíření separace biologických
odpadů ve městě Slavkově u Brna. Tento projekt bude realizován
od dubna 2012. Jedná se o pořízení svozových vozidel, 10 kontej-
nerů 2,5 m3 a 300 ks 240 l nádob na biologický odpad ze zahrad
občanů.

Bioodpad jako hodnotná surovina
V současné době se na celém světě dlouhodobě zaznamenává úby-
tek organické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu do půdy ve
formě hnojiva-kompostu je důležité pro udržení kvality půdy.
Kompost jako jeden z možných produktů zpracování bioodpadů
obsahuje humus, který je základem přirozené úrodnosti půd a také
zlepšuje jímavost půdy pro vodu, a tím snižuje riziko eroze a po-
vodní.

Proč třídit bioodpad
Bioodpady tvoří významnou součást odpadů vznikajících
v každé domácnosti, kde jejich podíl může představovat až 40
% celkového objemu. Netříděný směsný odpad končí bez
užitku na skládkách. Bioodpady způsobují na skládce nežá-
doucí komplikace, jako např. vznik a uvolňování skleníkových
plynů (metan, oxid uhličitý) vznikajících při rozkladu.
Díky separovanému sběru se z bioodpadu stává hodnotná su-
rovina, kterou je možné následně zužitkovat např. jako hno-
jivo ve formě kompostu (který je široce využitelný jak
v zemědělství, údržbě veřejné zeleně), tak i v domácnostech či
na zahrádkách.
Tříděním bioodpadu snižujeme náklady na svoz směsného
 odpadu. Plníme legislativní povinnosti. Ekologické chování
 každého z nás šetří životní prostředí našeho města.

• kompostování je nejpřirozenější přírodní proces
• kompost může nahradit umělá hnojiva
• kompost je skvěle využitelný na každé zahradě
• kompostování je nejvhodnější technologie zpracování bio-

logicky rozložitelných odpadů v našem městě
• už čtvrtým rokem občané našeho města prokazují svůj eko-

logický přístup ke společnému životnímu prostředí tím, že
bio odpad nepálí, ale po svozu končí na kompostárně města

• na kompostárně přeměníme přírodním aerobním proce-
sem za přístupu kyslíku a mikroorganizmů za 75 dnů odpad
na kvalitní přírodní hnojivo

• cesta k ekologickému a také ekonomickému a racionál-
nímu hospodaření s odpady v našem městě

• jen dobře vytříděný bioodpad je zárukou výroby kvalitního
kompostu

• tříděním bioodpadů plní naše město legislativní povinnosti
• Slavkov u Brna patří v ČR k prvním městům, kde už čtvrtým

rokem úspěšně plošně třídíme bioodpady ze zeleně

Co je bioodpad 
vhodný ke kompostování
Za bioodpad je považován odpad, který je tvořen biologicky
 rozložitelným materiálem vznikajícím např. při údržbě veřejné
 zeleně, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce.



Svoz biologicky rozložitelných
 odpadů od občanů
r. 2009 405,80 t
r. 2010 538,30 t
r. 2011 530,60 t
r. 2012 k 21. 3. 62,70 t
Celkem 1537,40 t


