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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, příchod

jara si mnozí z nás spojují pře-
devším s probouzející se příro-
dou po dlouhých měsících od-
počinku a spánku, zelenající se
trávou, svěžími květinami, pu-
čícími listy i voňavými květy
v korunách stromů. Zemědělci

osévají své lány a pole, zahrádkáři osazují své za-
hrady, ošetřují a vysazují v sadech keře a stromky.
Pro vedení obcí a měst je však toto období pevně
spjato s intenzivní přípravou a zahájením reali-
zace nových akcí, které jsou s daným kalendářním
rokem z hlediska priorit obcí a měst spojené.
Věřím, že jak bohatá je letošní jarní příroda a slu-
nečné počasí těchto dnů, takový bude i život na-
šeho města v tomto roce. 

Naplno se rozběhla příprava akcí souvisejících
s kulturním a společenským děním v našem
městě. Na slavnostním zahájení turistické sezony
uspořádané společně městem Slavkov u Brna
a jeho příspěvkovou organizací Zámek Slavkov –
Austerlitz byl prezentován bohatý program akcí

Slavkovský zámek uspořádal ve dnech 15. a 16. dubna
již počtvrté prodejní zahradnickou výstavu v zá-

meckém parku. Ze všech těch rozkvetlých kytiček na nás
dýchlo jaro a navnadilo k práci na zahrádkách nebo na
zkrášlování balkonů. A tak, jako každý rok v tomto ob-
dobí, se v parku prodávaly balkonovky, letničky, skal-
ničky, ovocné stromky a keře, okrasné stromečky i ke-
říky, přísady letniček a zeleniny. A k tomu všemu patří
i keramika, zahradnické potřeby a spousta dalšího zboží,
které se vždy k něčemu hodí. A zatímco dámy nakupo-
valy, pánové se mohli občerstvit a psychicky uklidnit
u dalších k tomuto účelu přizpůsobených stánků. 

Prodejců bylo asi devadesát a návštěvníků po oba
dny cca 8000. Děkujeme všem návštěvníkům, že nám
zachovávají stálou přízeň a těšíme se se všemi na shle-
danou na další podobné akci. Věra Marková, ZS-A

Společná akce Města Slavkova u Brna a dvou občan-
ských sdružení – Mysliveckého sdružení Slavkov

a slavkovského oddílu Junáka – na zalesnění části dnes
již nepoužívané skládky komunálního odpadu v rámci
její celkové rekultivace se uskutečnila 16. dubna

Celý projekt zafinancovalo Město Slavkov, odbor ŽP
zajistil odbornou pomoc a dohled při vlastní výsadbě,
Technické služby poskytly zázemí a techniku pro
zdárný průběh společného díla. Děti a myslivci za je-
diný den vysadily 150 odrostků stromů našich domácích
dřevin a 120 plodonosných keřů. Kolem keřů byly po-
staveny oplocenky zabraňující okusu zajíci a ke kaž-
dému stromu byl zaražen kůl a umístěn ochranný oplů-
tek. Dále se všechny vysázené dřeviny zamulčovaly
proti růstu buřeně a pro lepší ujmutí se vše nakonec za-
vlažilo vodou.

Prodejní  zahradnická
 výstava

Do výsadby stromků se zapojili
děti i senioři

K výsadbě se připojil také starosta města
Ing. Ivan Charvát, pracovníci odboru ŽP Ing. Mi-
roslav Zavadil a Ing. Jaromír Kamínek a vše fo-
tograficky zdokumentoval ředitel Technických
služeb pan Radoslav Lánský.

Na společném zájmu pracovali jak ti nejmenší
z řad Junáků, tak ti nejstarší z myslivců. Věkový
rozestup účastníků byl od 5 do 80 let. Je dobře, že
jsou ještě dnes lidé a spolky, kterým záleží na
tom, jak bude naše krajina vypadat a chtějí něco
pro její zlepšení udělat.

Toto cestou patří poděkování všem myslivcům
pod vedením předsedy sdružení pana Zdeňka Ma-
říka a členům skautského oddílu Junák a jejich ve-
doucím.

odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna

Příští číslo vyjde 28. května Foto:  R. Lánský

Foto: 2x B. Maleček



Vzpomínkový akt
u příležitosti 66. výročí osvobození města

Vážení spoluobčané, každoročně si v těchto
dnech zde na jižní Moravě připomínáme

osvobození našich obcí a měst od fašistických
vojsk a jejich dlouhé a kruté okupace. Připomí-
náme si konec 2. světové války, která svým prů-
během, rozsahem a důsledky zasáhla do historie
desítek národů a životů a osudů milionů lidí. 

I letos se zástupci vedení města spolu s dalšími
významnými hosty a mnohými našimi spoluob-
čany sešli u památníku v městském zámeckém
parku, pod nímž jsou v hromadném hrobě po-
chovány ostatky 16 rudoarmějců, kteří položili
své životy při osvobozování našeho města. Svou
přítomností zde uctíváme jejich památku a ve
svých myšlenkách obdivujeme hrdinství vojáků,
kteří daleko od svých blízkých a od svých do-
movů denně nasazovali své životy jako bojov-
níci, kteří přinášeli mír a svobodu zdejšímu oby-
vatelstvu, které dlouhých šest let muselo snášet
krutosti války a nesvobodu tehdejšího režimu.

V úterý 26. dubna jsme si připomněli již
66. výročí osvobození Slavkova u Brna. Při
tomto pietním aktu se setkávají lidé různých ge-
nerací. Někteří jsou zde poprvé, jiní se tohoto
 pietního aktu účastní pravidelně. Každý z nich
se s válkou seznámil individuálně. Lidé starší

Ve středu 6. dubna navštívil slavkovský zámek velvyslanec
Bolívarovské republiky Venezuela J. E. Victor Julian Hernan-
dez Leon. Se zájmem si prohlédl zámek a živě se zajímal o his-
torii i současnost města. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Ve čtvrtek 24. března byla zahájena společenská a kulturní sezona na Zámku Slavkov – Auster-
litz. O plánech na rok 2011 hovořili (zleva) Mgr. J. Formánková, Ing. A. Šilhánek, Ing. I. Charvát
a Ing. J. Doležel. 

Z iniciativy Kulturní komise se ve
čtvrtek 14. dubna uskutečnilo v Zá-

mecké vinárně setkání slavkovských
amatérských divadelníků a hudebníků.

Setkání zahájil předseda komise Jiří
Pola a přivítal všechny přítomné, kte-
rým není lhostejný kulturní život
v našem městě.

Po vystoupení JUDr. M. Honka se
rozpoutala velmi živá diskuze. V té se
hovořilo hlavně o využití Společen-
ského domu a jeho nešťastném proná-
jmu. Přítomný radní Mgr. V. Soukop
odpověděl na dotazy diskutujících a ob-
jasnil mnohé skutečnosti kolem proná-
jmu, přítomnosti i budoucnosti Spole-
čenského domu. 

Po společném fotografování se pak
vzpomínalo na dobu, kdy Společenský
dům sloužil amatérské kultuře a dal-
ším kulturním aktivitám ve městě.
Z fotografií a divadelních plakátů bylo
vidět, jak velký byl počet divadelních
představení, koncertů i dalších hu-
debně zábavných produkcí a slavkov-
ští občané nemuseli dojíždět za kultu-
rou do ostatních měst. Je paradoxem,
že tak velké město jako je Slavkov
u Brna, nevlastní kulturní stánek s po-
třebným zázemím a velký sál je využí-
ván hlavně k různým prodejním akcím.

Setkání divadelníků a hudebníků

Je to opravdu velká škoda, protože při
nepřízni počasí nejsou ve městě pro-
story, kde by se mohly kulturní akce
pořádat.

Děkuji všem zúčastněným, že si našli

chvilku na společné setkání, i těm, kteří
se jakýmkoli způsobem zasloužili
o uskutečnění toho příjemného pose-
zení. Už se těšíme na další, kde určitě
zavzpomínáme a zkusíme najít řešení

využití stávajícího Kulturního zařízení
ve Slavkově nejen ke sportu a prodeji,
ale hlavně k využití při kulturních ak-
cích.

Za kulturní komisi Milan Hrazdílek

(Pokračování na str. 3)
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připravený pro 2011. V současné době jsou již
v plném proudu přípravy Dnů Slavkova, které se
budou již tradičně konat ve spojení se Svatour-
banskými hody, tentokrát ve dnech 3.–5. června
2011. Bohatý program těchto akcí bude letos
obohacen též díky účasti hostů z našich part-
nerských měst. Páteční večer by měl svým vy-
stoupením zpestřit velký amatérský dechový
soubor z holandského Zeistu, který bude kon-
certovat nejen u nás, ale též v Brně v rámci fes-
tivalu Ignis Brunensis. V letošním roce uplyne
již 20 let od podpisu smlouvy o partnerství
a spolupráci s polským městem Slawkow.
V rámci oslav tohoto výročí se připravuje pří-
jezd a pobyt početné delegace z tohoto města
právě na Dny Slavkova. Během této meziná-
rodní návštěvy proběhne slavnostní zasedání za-
stupitelstev obou partnerských měst, ocenění
těch, kteří se o rozvoj vztahů mezi nimi zaslou-
žili, slavnostně bude otevřena výstava doku-
mentující 20 let spolupráce, v rámci kulturního
programu na náměstí se budou prezentovat
svým tanečním a pěveckým uměním polské děti
a mládež. Přislíben jev též příjezd zástupců z ra-
kouského Hornu a francouzského Darney. Obě
návštěvy budou směřovány na spolupráci a roz-
voj vztahů především v oblasti mládeže.

V oblasti akcí regenerace a obnovy měst-
ského majetku je již v běhu několik význam-
ných akcí, připravovány k brzkému zahájení
jsou další. 

Do finální fáze se blíží revitalizace budovy
městské polikliniky na ul. Tyršova 324 spočíva-
jící ve stavebních úpravách za účelem snížení
energetické náročnosti a vestavbě výtahu pro
veřejnost, který umožní starším a tělesně posti-
ženým bezproblémový přístup do všech částí
areálu budov tohoto zdravotnického zařízení.
Předmětem prací je výměna výplní otvorů, za-
teplení obvodových stěn a střešního pláště. Po
provedení těchto opatření dojde k energetické

úspoře ve výši 50 %. Termín ukončení této in-
vestiční akce je plánován na červen tohoto roku.

Po počátečních problémech byla úspěšně za-
hájena akce rozšíření prostor a kapacity MŠ
Zvídálek spojená s vestavbou a částečnou pří-
stavbou k ZŠ Komenského. V současné době
již naplno běží stavební práce ve vnitřních pro-
storách severní části pavilonu „nové“ budovy
uvedené ZŠ a přístavby nových prostor z této
její strany. Přípojky i základy budovy jsou již
hotové, zahájena byla realizace hrubé stavby.
Termín dokončení je stanoven na konec srpna
letošního roku tak, aby zde děti mohly zahájit
nový školní rok.

V plném proudu jsou též stavební práce na
úpravách předzámčí zámku, v nichž by v bu-
doucnu měla vzniknout jedinečná Napoleonské
expozice. Jedná se o opravu střešního pláště,
omítek, podlah, elektroinstalace, zdravotně tech-
nické instalace, vybudování výtahu, výměnu
nebo opravu výplní otvorů (okna, dveře), elek-
tronický zabezpečovací a protipožární systém,
atd. Vnitřní prostory, v posledních mnoha letech
z důvodu jejich stavebně-technického stavu mi-
nimálně využívané či zcela nevyužitelné, se
mění k nepoznání. V současné době též probíhají
dokončovací práce na zadávací projektové do-
kumentaci, po jejímž odsouhlasení bude zahá-
jeno výběrové řízení na dodavatele vlastní Na-
poleonské expozice. Kompletní dokončení akce
je plánováno na leden 2013. Předpokládané cel-
kové náklady činí 58 mil. Kč bez DPH, z čehož
dotace z EU činí 480 mil. Kč. 

V oblasti obnovy kulturních památek jsou
připravovány k realizaci akce v rámci Programu
regenerace městské památkové zóny a Pro-
gramu záchrany architektonického dědictví. Pro
tento kalendářní rok jsou alokovány dotační
prostředky ve výši 525 000 Kč z MK ČR na
opravu střechy radnice Palackého náměstí 64.
Celková cena díla činí 1 920 000 Kč. Díky do-
taci z MK ČR ve výši 3 125 000 Kč bude letos

plně dokončena oprava fasády zámku a sou-
časně bude zahájena oprava fasád v zámeckých
valech. Celková cena činí 3 350 tis. Kč. Zahá-
jení je plánováno v případě obou uvedených
akcí na červen a konec na říjen letošního roku.
Z vlastních finančních zdrojů bude probíhat
oprava střechy na budově č. p. 123, která je také
kulturní památkou a v níž má pobočku Česká
spořitelna. Předpokládané finanční náklady jsou
rozpočtovány na 2 500 tis. Kč.

V oblasti životního prostředí jsou pro letošní
rok plánovány drobnější akce. Jedná se přede-
vším o výsadbu zeleně na zatravněné části re-
kultivované skládky V Pískách. V sobotu
16.dubna  byla vysázena zeleň, stromky a keře.
V tomto případě není vlastní výsadba financo-
vána z rozpočtu či dotací, ale v rámci bezplatné
pomoci Mysliveckého sdružení Slavkov u Brna
a místní organizace Junáka. Město hradilo
pouze sadbový a pomocný materiál. Za tuto
příkladnou pomoc a součinnost při obnově ze-
leně v našem městě patří obětavým členům
obou subjektů velké poděkování. Na podzim
letošního roku je připravována výsadba re-
mízku – biocentra Podsedky na městském
 pozemku v katastrálním území Vážany nad Li-
tavou. Za finanční pomoci ze Státního země-
dělského intervenčního fondu bude provedeno
zalesnění asi 2,7 ha pozemku. V současné době
jsou vedena jednání, kdo bude provádět ná-
slednou péči o tuto zeleň. Jelikož se uvedený
pozemek nachází v honitbě Mysliveckého
sdružení Vážany nad Litavou, jedná se s tímto
subjektem. 

Letošní jaro je velmi pestré, stejně jako plány
a záměry našeho města pro letošní rok. Vzhle-
dem k rozsahu místa není možné o všech těchto
psát v rámci jednoho článku. V příštím čísle vás
seznámíme s připravovanou protipovodňovou
ochranou našeho města, které v současné době
věnujeme velkou pozornost.

Ing. Ivan Charvát, starosta města 

Plány a záměry našeho města pro letošní rok
(Dokončení Slova starosty ze str. 1)

(Dokončení ze str. 2)

 generace mnohdy ještě osobně. Ti mladší z vy-
právění, literatury, fotografií, dokumentárních
i hraných filmů, výuky ve škole. Přestože od
konce 2. světové války uplynulo již dlouhých 66
let, vše o této válce poznané by v nás mělo zů-
stávat jako trvalé varování.

Symbolicky se letos v Historickém sále slav-
kovského zámku konal již 7. ročník Festivalu li-
teratury faktu – Slavkovské memento 2011,
jehož tradiční součástí je též vyhodnocení lite-
rární a výtvarné soutěže žáků základních
a středních škol. Spojením obou akcí získávají
mladí lidé příležitost získat širší povědomí
o tomto válečném období díky možnosti osobně
se setkat s přímými svědky této doby a účast-
níky těchto událostí.   

Pamětníků 2. světové války ubývá. Zapama-
tujme si proto jejich vzpomínky a svědectví.
Uchovejme si je i pro naše děti, kterým je toto
období již často zcela vzdálené a cizí. Přestože
dnes žijeme v míru, válka z devadesátých let na
území bývalé Jugoslávie i současné válečné
konflikty v jiných částech světa by pro nás
všechny měly být velkým mementem. Letos
jsem měl opětovně možnost zúčastnit se v chor-
vatském Zadaru oslav výročí založení Zadarské
župy a uctění památky obětí uvedené války na

Balkáně. Osud celého národa je tímto obdobím
navždy poznamenán a vzpomínky lidí na tyto
události, často jejich vlastní prožitky, jsou stále
velmi živé a osobní, kruté a bolestné, mrazivé
a děsivé. V mnoha lidech zůstává i po letech
plno zmaru a smutku, ale též zloby a nenávisti.

Po pietním aktu u památníku v zámeckém
parku se většina přítomných účastníků přemís-
tila na místní hřbitov k pamětní desce se jmény

těch obyvatel našeho města, kteří útrapy 2. svě-
tové války nepřežili a jejího konce se nedočkali.
I zde jsme položením květin a symbolickou mi-
nutou ticha uctili jejich věčnou památku.    

Chtěl bych poděkovat všem, kteří na tuto his-
torickou událost nezapomínají a pietního aktu
k 66. výročí osvobození Slavkova u Brna se zú-
častnili. Všem nám bych chtěl popřát život
v míru. Ing. Ivan Charvát, starosta města  

Vzpomínkový akt u příležitosti 66. výročí osvobození města

Pietního aktu se mj. zúčastnil generální konzul Ruské federace Valerij Vladimirovič Děrgačev (po pra-
vici starosty města Ivana Charváta) a atašé Nikolaj Brjakin (vedle místostarosty Jiřího Doležela). Druhá
zleva je Jana Slaninová – předsedkyně základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Vyškov.

Foto: R. Lánský
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Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

9. řádná schůze RM – dne 30. 3. 2011
1. RM bere na vědomí informativní zprávu o čin-

nosti odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Slavkov u Brna.

2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské
policie Slavkov u Brna za rok 2011.

3. RM ukládá veliteli Městské policie zajistit tr-
valou funkčnost parkovacích automatů a pravidelně
provádět kontrolu úhrady parkovného na placených
parkovištích.

4. RM ruší stávající Pravidla pro poskytování
příspěvku z rozpočtu města právnickým nebo fyzic-
kým osobám, které pracují s mládeží, a schvaluje
nová Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu
města právnickým nebo fyzickým osobám, které
pracují s mládeží. RM dále pověřuje členy Komise
pro sport a volný čas kontrolou správnosti, účelnosti
a hospodárnosti použití a vyúčtování příspěvků na
práci s mládeží poskytnutých z rozpočtu města.

5. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí násle-
dujícího příspěvku podle návrhu Komise pro sport
a volný čas na rok 2011 nad 50 tis. Kč takto: Sportovní
klub Slavkov u Brna – pronájmy tělocvičen -
110 000 Kč. RM dále schvaluje rozdělení příspěvků
na práci s mládeží podle návrhu Komise pro sport
a volný čas na rok 2011 do 50 tis. Kč takto: Moravská
hasičská jednota – soutěže, stravné, sportovní potřeby
– 15 000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol – soutěže,
 cestovné – 40 000 Kč, Junák – svaz skautů – soutěže,
cestovné, rek. Pobyt – 22 000 Kč, Svaz diabetiků –
edukačně sport. pobyty, výlety – 3000 Kč, Řím skoka-
tolická farnost - akce pro děti, soutěže, výlety –
33 000 Kč, Moravský rybářský svaz – odborná litera-
tura, soutěže – 21 000 Kč. RM ukládá komisi pro sport
a volný čas předložit rozdělení příspěvků pro organi-
zace ve výši 56 000 Kč v termínu do 16. 5. 2011.

6. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru
stavebního a územně plánovacího úřadu MěÚ Slav-
kov u Brna.

7. RM bere na vědomí zprávu o činnosti MěÚ za
rok 2010, plán na rok 2011.

8. RM bere na vědomí zprávu „Souhrnně o dota-
cích“.

9. RM schvaluje zahájení výběrového řízení na
zpracovatele podání žádosti o dotaci na regeneraci
přestupního uzlu IDS u vlakového nádraží z evrop-
ského fondu ROP JV.

10. RM schvaluje výpůjčku a paušální poplatek
za služby ve výši 500 Kč/rok Oblastní charitě Ho-
donín za nebytové prostory v přízemí budovy poli-
kliniky, Tyršova č.p. 324, pro humanitární účely -
příjem a skladování šatstva.

11. RM neschvaluje změnu termínu pro vyúčto-
vání služeb na poliklinice do 31. 10. 2011.

12. RM doporučuje ZM schválit prodej bytových
jednotek a spoluvlastnických podílů na pozemku
odpovídajících spoluvlastnickým podílům na spo-
lečných částech budovy náležejících k vlastnictví
jednotek panu Zdeňku Cvilinkovi za konečnou
kupní cenu 521 129 Kč (uplatnění slevy 10% před
podpisem kupní smlouvy) a paní Aleně Maruškové
za konečnou kupní cenu 508 148 Kč (uplatnění
slevy 10 % před podpisem kupní smlouvy).

13. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor v budově na Koláč-
kově nám. 727, Slavkov u Brna, s paní Jitkou Eh-
renbergerovou dohodou k datu 31. 3. 2011.

14. RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na
krizový byt č. 62 v Domě s pečovatelskou službou
s paní Lenkou Maláčovou.

15. RM nesouhlasí s vylepením reklamy do oken
optiky ani s vystavením venkovního poutače na tráv-
níku nebo chodníku před budovou polikliniky firmy
EYES OPTIK, s.r.o.

16. RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytu
č. 6, sídl. Nádražní č.p. 1158 a bytu č. 1, sídl. Nád-
ražní č.p. 1157 – tento včetně odkupu pohledávky
města za předchozím nájemcem bytu ve výši
103 234 Kč, v souladu s Pravidly pro prodej obec-
ních bytů.

17. RM nesouhlasí s přednostním umístěním
v DPS paní Svatavy Krahulové a její dcery Evy Kra-
hulové.

18. RM nesouhlasí s umístěním reklamy ani s po-
skytnutím reklamní plochy na poliklinice panu Bc.
Luboši Mertovi.

19. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o budoucí smlouvě s panem Pavlem Holoubkem
a s panem Jiřím Rysem.

20. RM ve věci návrhu napojení na ulici Slová-
kova trvá na původním záměru zástavby lokality
Zelnice společností Kaláb – stavební firma. 

21. RM rozhoduje na základě zprávy o posou-
zení a hodnocení nabídek na akci: „Zámek Slavkov
u Brna - obnova fasád“, že nejvhodnější nabídka na
tuto akci byla předložena společností Rekonstruktiva
spol. s r.o. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s touto společností.

22. RM souhlasí s realizací navržených oprav res-
taurace stadionu do výše max. 31 500 Kč, se zapo-
čtením skutečně realizovaných nákladů, které budou
po realizaci oprav doloženy odboru IR kopiemi fak-
tur a s uzavřením dodatku č. 7 Smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor – restaurace stadion v předloženém
znění uzavřené s nájemci restaurace.

23. RM odkládá zprávu „Oprava střechy budovy
radnice – rozhodnutí o nejvhodnější nabídce“.

24. RM jmenuje pracovní skupinu pro řešení
Centra Bonaparte ve složení: Ing. Ivan Charvát,
Ing. Hynek Charvat, Ing. Petr Lokaj, Mgr. Bohu-
slav Fiala, p. Miloš Šaněk.

25. RM bere na vědomí informaci k záměru vy-
užití proluky na pozemcích p.č. 69 a p.č. 70 v k.ú.
Slavkov u Brna ul. Husova.

26. RM schvaluje Výzvu k předložení nabídek na
akci : „Výstavba vodovodního řadu Pod Oborou-
Slavkov u Brna“, okruh zájemců k podání nabídky
a složení výběrové komise.

27. RM rozhoduje na základě zprávy o posou-
zení a hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce
místní komunikace Lomená, Slavkov u Brna, že
 nejvhodnější nabídka na tuto akci byla předložena
společností PK OSENDORF, s.r.o., souhlasí s uza-
vřením smlouvy na zpracování projektové doku-
mentace pro stavební povolení a ukládá finančnímu
odboru předložit na nejbližší jednání RM návrh na
financování zakázky.

28. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k man-
dátní smlouvě ze dne 25. 10. 2010 na výkon admi-
nistrace zadávacího řízení na akci: „Slavkov u Brna
- Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek“ se společností
Regionální poradenská agentura s.r.o.

29. RM souhlasí s oslovením navržených společ-
ností na dodavatele stavebních prací ve věci oprav
zdi víceúčelového hřiště ZŠ Tyršova, schvaluje slo-
žení hodnotící komise, kvalifikační předpoklady, ob-
chodní podmínky a jako hodnotící kritérium výběru
nejnižší nabídkovou cenu.

30. RM souhlasí s uhrazením projektové doku-
mentace pro stavební povolení na akci: „Rekon-
strukce toalet v budově zámku Slavkov u Brna“ ve
výši 15 000 Kč bez DPH z výdajové položky roz-
počtu města č. 69 – činnost místní správy.

31. RM souhlasí s uzavřením předloženého do-
datku č. 3 smlouvy č. 32010 se společností REI-
STAV s.r.o., na dodávku stavebních prací na akci “
Revitalizace polikliniky ve Slavkově u Brna“. 

32. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
pozemků v bývalém areálu Agroklasu v lokalitě To-
polová v k. ú. Slavkov Brna z vlastnictví města.

33. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 1859 ostatní plocha o výměře
cca 67 m2 v k. ú. Slavkov Brna z vlastnictví města.

34. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas
se zřízením stavby se společností JMP Net, s.r.o., na
pozemku parc. č. 3179 (prodloužení plynovodu +
přípojka, Iva Jandlová) v k. ú. Slavkov u Brna.

35. RM dává souhlas uzavřít s E.ON Distribuce,
a.s., smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemenu na pozemcích
parc. č. 5 a 6 v k. ú. Slavkov u Brna (přeložka NN-
MŠ Zvídálek) a smlouvu o převodu práv a povin-
ností z územního rozhodnutí a stavebního povolení.

36. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
pozemku parc. č. 2927/51 zahrada o výměře 105 m2

v ul. Topolová od sedmi spoluvlastníků v k. ú. Slav-
kov u Brna z vlastnictví města.

37. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny
části pozemku města parc. č. 3191 zahrada o vý-
měře 636 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města.

38. RM bere na vědomí zápis z organizační
schůzky z 8. 3. 2011 ve věci Concentu Moraviae.

39. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Da-
rovacích smluv č. 2–8/2011 a s jejich zařazením do
sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.

40. RM ukládá MěÚ předložit RM návrh poža-
davků na nezbytné vybavení vnitřních prostor nové
budovy MŠ Zvídálek a finančnímu odboru předlo-
žit RM návrh rozpočtového opatření.

41. RM stahuje z projednání žádost o schválení
kavárny.

42. RM schvaluje ZŠ Komenského přijetí finanč-
ního daru ve výši 20 000 Kč od firmy BOMAR,
spol. s. r. o., Brno na zakoupení sportovních dresů
pro žáky školního klubu kroužku Team Gym. 

43. RM schvaluje předložené „Podmínky Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace“ (podmínky právního
aktu) k projektu Technologické centrum na ORP
včetně eSSL.

44. RM schvaluje služební cestu do polského dru-
žebního města Slawkow pro delegaci ve složení
Ing. Ivan Charvát, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Vladimír
Soukop a MUDr. Oldřich Pospíšil ve dnech 8. a 9.
4. 2011.

45. RM schvaluje služební cestu starosty města
Ing. Ivana Charváta do chorvatského města Pag ve
dnech 13. a 15. 4. 2011.

46. RM předloženou nabídku na prodloužení plat-
nosti kampaně v internetových vyhledávačích ne-
akceptuje.

47. RM předloženou nabídku na prezentaci v ča-
sopise City Revue neakceptuje.

VII. mimořádná schůze RM –
dne 4. 4. 2011

1. RM rozhoduje na základě zprávy o posou-
zení a hodnocení nabídek na akci: „Oprava stře-
chy budovy radnice č. p. 64 – Slavkov u Brna“, že
nejvhodnější nabídka na tuto akci byla předlo-
žena společností Střechy - 1. Slezská s.r.o., za
cenu 3 420 438 Kč vč. DPH.
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10. řádná schůze RM – 13. 4. 2011
1. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí

nájemní smlouvě na prostory budoucí napoleonské
expozice v rámci projektu: „Stavební úpravy před-
zámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice“
s příspěvkovou organizací Zámek Slavkov – Auster-
litz a bere na vědomí vyjádření ředitele zámku.

2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru so-
ciálních věcí za rok 2010.

3. RM bere na vědomí informativní zprávu o čin-
nosti odboru životního prostředí Městského úřadu
Slavkov u Brna.

4. RM schvaluje program 3. mimořádného zase-
dání zastupitelstva města.

5. RM bere na vědomí zprávu o činnosti a zápis
z jednání č. 1/2011 komise pro zahraniční vztahy.

6. RM dává Místní organizaci Moravského rybář-
ského svazu Slavkov u Brna, jako nájemci vodního
díla včetně přilehlých pozemků, souhlas ke stanovení
zákazu rybolovu z jižní hráze slavkovského rybníka
na období do 31. 12. 2012.

7. RM neschvaluje výstavbu chráněného bydlení
ve Slavkově u Brna a dodatečné zahrnutí výstavby to-
hoto zařízení do 2. komunitního plánu sociálních slu-
žeb města Slavkova u Brna. RM současně neschva-
luje poskytnutí stavebního pozemku na výstavbu
chráněného bydlení na základě záměru Diecézní cha-
rity Brno – Oblastní charity Hodonín.

8. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotací
a rozpočtová opatření č. 6–8.

9. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
Smlouvy o půjčce z manželů Vendulky a Zdeňka
Hráčkových na pana Jaroslava Blechu a v případě
uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uza-
vřením nájemní smlouvy na byt s panem Jaroslavem
Blechou.

10. RM nesouhlasí s úhradou úprav v ordinaci
MUDr. Jany Baránkové, praktické lékařky pro děti
a dorost.

11. RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu,
která byla dána nájemkyni bytu paní Ivaně Hlubinkové.

1. RM ruší usnesení 6. schůze RM bod 4.3.
(vydání OZV o místních poplatcích) a doporu-
čuje ZM vydat obecné závaznou vyhlášku
o místních poplatcích v předloženém znění.

2. RM schvaluje uzavření předložené do-
hody o splátkovém kalendáři s paní Jindřiškou
Patíkovou a doporučuje ZM schválit uzavření
předložené dohody.

3. RM doporučuje ZM ke schválení RO č. 5.
4. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí

následujícího příspěvku podle návrhu Komise
pro sport a volný čas na rok 2011 nad 50 tis. Kč
takto: SK Slavkov u Brna – pronájmy tělocvi-
čen – 110 000 Kč.

2. mimořádné zasedání ZM –
dne 13. 4. 2011

ZM ruší své usnesení k bodu č. 2.4. z 1. mimo-
řádného zasedání ZM ze dne 28. 2. 2011 a dává
souhlas k uzavření „Smlouvy o financování akce
realizované v rámci PROGRAMU 129 120“ uzaví-
rané mezi ČR – Ministerstvem zemědělství, Povo-
dím Moravy, s.p., a Městem Slavkov u Brna v upra-
veném znění. ZM současně pověřuje místostarostu
města podpisem této smlouvy.

VIII. mimořádná schůze RM –
dne 6. 4. 2011

1. RM doporučuje ZM zrušit své usnesení k bodu
č. 2.4. z 1. mimořádného zasedání ZM ze dne 28. 2.
2011 a dát souhlas k uzavření „Smlouvy o financo-
vání akce realizované v rámci PROGRAMU 129
120“ uzavírané mezi ČR-Ministerstvem zeměděl-
ství, Povodím Moravy, s.p., a Městem Slavkov
u Brna v předloženém upraveném znění.

12. RM stahuje bod ve věci povolení předsunu-
tého prodeje Sport Klub Austerlitz z projednání na
základě žádosti zástupce společnosti.

13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se
společností Střechy – 1. Slezská s.r.o., až po uplynutí
10denní lhůty zveřejnění výsledku veřejné zakázky
a s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

14. RM ukládá odboru IR předložit aktuální stav
systému místního rozhlasu k datu 30. 6. 2011.

15. RM pověřuje odbor IR vedením jednání
s vlastníky pozemků pod plánovanou cyklostezkou
Slavkov u Brna–Hodějice s cílem získání potřebných
částí pozemků do vlastnictví města.

16. RM dává souhlas uzavřít se společností Vodo-
vody a kanalizace Vyškov, a.s., smlouvu o umožnění
uložení části rozvodné sítě a smlouvu budoucí
o smlouvě o zřízení věcného břemene, týkající se po-
zemků města k. ú. Němčany v souvislosti s uložením
vodovodního potrubí, odpadu z vodojemu Slavkov
II, signalizačního kabelu a přípojky NN pro stavbu
„Rozšíření SV Vyškov – III. etapa, větev střed“. RM
dále dává souhlas uzavřít se společností dohodu řešící
souhlas města se stavebním objektem SO 08 – úprava
příjezdové cesty na pozemcích města.

17. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem
pozemku parc. č. 2820/1 ostatní plocha o výměře
3891 m2 v k. ú. Slavkov u Brna od společnosti EMP,
s.r.o., do vlastnictví města formou smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě. 

18. RM dává souhlas MK Austerlitz k pořádání
závodů motocyklů do vrchu AusterliCzHillCup 4
slavkovskými serpentinami ve dnech 21. 5. 2011
a 17. 9. 2011 za podmínky, že MK Austerlitz složí
kauci ve výši 20.000 Kč před každým závodem, která
propadne v případě nesplnění podmínek uložených
odborem IR pořadateli. RM dále souhlasí s vedením
objížďky po místních komunikacích ve Slavkově
u Brna v souvislosti s uzavírkou silnice III/0476 ve
dnech 21. 5. 2011 a 17. 9. 2011 při závodech moto-
cyklů do vrchu.

19. RM ukládá odboru KT předložit zajištění pro-
vozu nové MŠ do 4. 5. 2011.  

20. RM bere na vědomí harmonogram provozu
mateřské školy v době hlavních prázdnin.

21. RM bere na vědomí personální pokrytí poža-
davků na navýšení počtu svateb.

22. RM překládá ZM k rozhodnutí způsob využití
uspořené částky z nevyplacených odměn neuvolně-
ným členům zastupitelstva města. 

23. RM bere na vědomí přehled o stížnostech po-
daných na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2011.

24. RM ukládá vedoucí odboru BTH zahájit jed-
nání s ředitelem ZŠ Tyršova ve věci řešení situace
s bytem školníka v budově ZŠ Tyršova.

25. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové
jednotky a spoluvlastnického podílu odpovídajícího
spoluvlastnickému podílu na společných částech bu-
dovy náležejícího k vlastnictví této jednotky manže-
lům Aleně a Jaroslavovi Sedlákovým za konečnou
kupní cenu 684 645 Kč (uplatnění slevy 10% před
podpisem kupní smlouvy). RM současně doporučuje
ZM schválit prodej bytové jednotky a spoluvlastnic-
kého podílu odpovídajícího spoluvlastnickému po-
dílu na společných částech budovy náležejícího
k vlastnictví této jednotky paní Haně Maradové za
konečnou kupní cenu 511 026 Kč (uplatnění slevy
10% před podpisem kupní smlouvy).

26. RM předkládá zprávu „ROP Předzámčí – ví-
cepráce“ k projednání ZM.

27. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo 04/2011 na akci: „Zámek Slavkov
u Brna – obnova fasád“ se společností Rekonstruk-
tiva spol. s r.o.

VI. mimořádná schůze RM – dne 21. 3. 2011
5. RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu

o právu provést stavbu se Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kráje,  příspěvkovou or-
ganizací kraje za účelem zajištění opravy ko-
munikace III/4194 směrem do Vážan nad Lita-
vou.

6. RM souhlasí s výpovědí Dohody o užití
pozemků ze dne 23. 11. 2009 společnosti
AUTO RC Slavkov, týkající se pozemků parc.
č. 340/1 a 340/3 a ukončením užívání pozemků
parc. č. 347/1; 347/9; 347/4; 350 a 351/3 Mys-
liveckým sdružením Slavkov u Brna na zá-
kladě nájemní smlouvy ze dne 2. 6. 2005 do-
hodou  ke dni 31. 3. 2011.  

V letoším roce se Dny Slavkova a Svatour-
banské hody budou konat první víkend v měsíci
červnu. V pátek 3. června se na Palackého ná-
městí uskuteční koncert holandského decho-
vého orchestru ze Zeistu, který má 65 členů
a více než stoletou tradici. 

Sobotní odpolední program bude již tradičně
patřit dětem z MŠ Zvídálek, tanečním skupi-
nám ZŠ Komenského, žákům hudebního a ta-
nečního oboru ZUŠ Františka France a mla-
dým hasičům. Děti se mohou těšit na lanové
dráhy a zábavné hry v zámeckém parku, které

Pozvánka na Dny Slavkova a Svatourbanské hody 2011
připraví Junák Slavkov a Dům dětí a mlá-
deže. 

U příležitosti 20. výročí spolupráce k nám při-
jede delegace z polského partnerského města
Sławków, která bude složena z představitelů
města, dětí a mládeže, jejichž vystoupení bude
také možné zhlédnout. Během sobotního odpo-
ledne budou předána ocenění osobnostem, které
se o rozvoj spolupráce mezi městy zasloužily.
V průběhu víkendu bude možné v budově radnice
navštívit výstavu, která monitoruje 20 let part-
nerství mezi Sławkówem a Slavkovem u Brna. 

V podvečer zazpívají oblíbení herci Měst-
ského divadla Brno a večer bude patřit slav-
kovským hudebním skupinám. 

Ke Svatourbanským hodům patří neod-
myslitelně stavění máje a předání práva (3.
června odpoledne), hodová zábava (4. června
večer) a průvod stárků se sochou sv. Urbana od
radnice a mše svatá (5. června dopoledne). 

Podrobný program celé akce bude uveřejněn
v dalším čísle Slavkovského zpravodaje. 

Tereza Cenková, DiS.,
odbor kanceláře tajemníka
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1. ZM schvaluje program rozvoje města na rok
2011.

2. ZM schvaluje závěrečný účet města Slavkova
u Brna za rok 2010 a převod výsledku hospodaření
z vedlejší hospodářské činnosti po zdanění ve výši
6 497 649,08 Kč do Fondu bytového a tepelného
hospodářství.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS
a ZS-A a převod výsledku hospodaření TSMS a ZS-
A do rezervního fondu. Zřizovatel nepožaduje vrá-
cení kladných výsledků hospodaření hlavní činnosti
ani odvod kladných výsledků hospodaření vedlejší
činnosti příspěvkových organizací.

4. ZM schvaluje kladné výsledky hospodaření
školských PO zřízených městem Slavkovem u Brna
vzniklé u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele
a kladné výsledky z podnikatelské činnosti za rok
2010, rozbory hospodaření školských PO za rok
2010 a přidělení výsledku hospodaření DDM, ZUŠ
Františka France, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova a MŠ
Zvídálek za rok 2010 v plné výši do rezervního
fondu organizace.

5. ZM schvaluje přijetí dotace Optimalizace ří-
zení lidských zdrojů Městského úřadu Slavkov
u Brna ve výši 533 664 Kč a rozpočtová opatření
č. 1–4.

6. ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Slav-
kov u Brna na období 2012–2014.

7. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města
Slavkov u Brna o místních poplatcích.

8. ZM schvaluje zásady pro tvorbu a použití
Fondu bytového a tepelného hospodářství a použití
finančních prostředků Fondu bytového a tepelného
hospodářství pro rok 2011.

9. ZM schvaluje vypuštění bodu e) z čl. 2 odst. 1
Zásad tvorby a použití fondu Bydlení.

10. ZM schvaluje prodej bytové jednotky a spo-
luvlastnického podílu odpovídajícího spoluvlastnic-
kému podílu na společných částech budovy náleže-
jícího k vlastnictví jednotky panu Zdeňku
Vídeňskému za konečnou kupní cenu 513 410 Kč
(uplatnění slevy 10 % před podpisem kupní
smlouvy), paní Miladě Parákové za konečnou kupní
cenu 525 107 Kč (uplatnění slevy 10 % před podpi-
sem kupní smlouvy), paní Zdence Tesáčkové a ko-
nečnou kupní cenu 507.453 Kč (uplatnění slevy
10 % před podpisem kupní smlouvy), paní Vlastě
Šujanové za konečnou kupní cenu 513 311 Kč
(uplatnění slevy 10 % před podpisem kupní
smlouvy), manželům Jitce a Milanovi Brázdovým
za konečnou kupní cenu 521 518 Kč (uplatnění slevy
10 % před podpisem kupní smlouvy), panu Antoní-
novi Křivonožkovi za konečnou kupní cenu
517 741 Kč (uplatnění slevy 10 % před podpisem
kupní smlouvy) a panu Jiřímu Rysovi za nabídnutou
kupní cenu 502 147 Kč za podmínky současného od-
koupení pohledávky města za předchozím nájemcem
uvedeného bytu ve výši 161 053 Kč za nominální
hodnotu a úhradu nákladů související exekuce ve
výši 61 800 Kč. 

11. ZM dává souhlas k požádání a přijetí státní do-
tace ministerstva kultury z Programu regenerace
MPR a MPZ ve výši 525 000 Kč, k použití přislíbené
dotace z Programu na zahájení opravy krovu a stře-
chy kulturní památky – domu č.p. 64 a k poskytnutí
z rozpočtu města na obnovu výše uvedené památky
částky ve výši 1 500 000 Kč, jako podílu vlastníka
památky k dotaci z Programu regenerace MPZ
a MPR.

12. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z položky
č. 8 rozpočtu města – oprava drobných památek na
území města – pro Federaci židovských obcí v České
republice ve výši 70 000 Kč na stavění povalených
náhrobků židovského hřbitova na pozemku p. č.
3317 v k.ú. Slavkov u Brna.

13. ZM bere na vědomí zprávu o plnění 2. Ko-

munitního plánu sociálních služeb města Slavkova
u Brna v roce 2010.

14. ZM souhlasí s realizací projektu „Rozšíření se-
parace biologických odpadů ve městě Slavkov
u Brna“ a ukládá TSMS zajistit doklady potřebné
k zajištění rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP
na tuto akci.

15. ZM souhlasí s poskytnutím daru Českoslo-
venské provincii Chudých školských sester naší
Paní - projektové dokumentace rekonstrukce elek-
troinstalace v budově Malinovského č.p. 280, zpra-
covanou Milošem Šaňkem k 04/2010, v hodnotě
25 000 Kč. 

16. ZM souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 3
624/9 o výměře 23 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlast-
nictví pana Miroslava Lohnického do vlastnictví
města. Kupní cenu ve výši 20 Kč/m2 (tj. celkem
460 Kč) uhradí město do 15 dnů od doručení kupní
smlouvy.

17. ZM dává souhlas k prodeji pozemku parc.
č. 2910/2 ostatní plocha o výměře 226 m2 v k.ú. Slav-
kov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společ-
nosti ENBRA HOLDING, a.s., Kupní cenu ve výši
150 000 Kč a náklady spojené s prodejem uhradí ku-
pující před podpisem kupní smlouvy.

18. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o bezú-
platném převodu nemovitostí týkající se nabytí po-
zemků parc. č. 1780/4; 1780/51 a 1780/53, vše
ostatní plocha – zeleň v k. ú. Slavkov u Brna od ČR-
ÚZSVM do vlastnictví města.

19. ZM bere na vědomí předloženou zprávu „In-
formace o přípravách dokumentace protipovodňové
ochrany města-suché poldry“ a souhlasí s navrže-
nými postupy.

20. ZM souhlasí s tímto návrhem priorit při po-
stupu realizací komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Slavkov u Brna: 1. Realizace a výsadba biokoridoru
RBK 223b, včetně výstavby protipovodňového su-
chého poldru v rámci tohoto biokoroidoru v trati
Rousínovsko (nad Frédskou cestou), 2. Realizace
a výstavba cesty C45 s protierozním a protipovod-
ňovým účinkem v trati Pod Vážanskou. Stavbu je
nutno provést včetně příkopu P3 odvádějícího vodu
od cesty C45 a C40 kolem tratě do Litavy, 3. Reali-
zace a výstavba cesty C40, sloužící jako často vyu-
žívaná cyklostezka mezi k.ú. Slavkov u Brna a Vá-
žany nad Litavou. Cesta, jejíž součástí je v úseku
kolem železniční tratě i příkop P3, má v těchto mís-
tech důležitý protipovodňový a protierozní význam,
4. Výstavba protipovodňového příkopu P1, na nějž
navazují zpracovávané protipovodňové projekty
mimo obvod pozemkové úpravy (viz 5. RM dne 2. 2.
2011 bod 4.11. – poldr u zámecké zdi). Příkop je
nutno realizovat včetně doprovodných zařízení, což
je rekonstrukce propustku P18 na křenovické silnici
a pročištění meliorační struhy v lokalitě Klínek,
5. Realizace a výsadba biokoridoru RBK 223d nad
Frédskou cestou ve východní části, 6. Realizace
cesty C38 s doprovodnou zelení (hraniční cesta k.ú.
Slavkov a k.ú. Heršpice – přístup k biokoridoru Pod-
sedky v k.ú. Vážany nad Litavou), 7. Realizace a vý-
sadba biokoridoru 223a v lokalitě Nad Oborou pro
zachycení srážkových vod nad židovským hřbito-
vem.

21. ZM ukládá RM: předložit písemná vyjádření
Občanského sdružení majitelů pozemků pod Zlatou
Horou, p. Leopolda Neužila, Komise pro rozvoj
města a p. Pavla Čáslavy podnikajícího pod obchodní
firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, ke změně zá-
měru výstavby bytových domů v lokalitě Zlatá Hora
dle „Koordinační situace stavby č. Výkresu DZ7 –
114“ z 01/2011. ZM dále ukládá RM předložit ná-
vazně na uvedené dokumenty návrh dodatku ke
smlouvě o smlouvě budoucí kupní mezi Městem
Slavkov u Brna a firmou Pavel Čáslava – Čáslava-
Stav z 31. 7. 2009. ZM ukládá RM předložit doku-

menty uvedené v odstavcích 1 a 2 na mimořádné za-
sedání ZM konané do 31. 5. 2011.

22. ZM bere ba vědomí zprávu „Stav a čerpání
projektů IOP 06 a OPLZZ 40“.

23. ZM bere na vědomí zprávu „Informace o pro-
jektu OPLZZ 57“.

24. ZM uděluje cenu města prap. Pavlu Vachovi
a pprap. Jakubu Piňosovi s jejím předáním v rámci
Dnů Slavkova 2011.

25. ZM stanovuje výši odměn neuvolněným čle-
nům zastupitelstva města Slavkova u Brna v souladu
s nařízením vlády č. 375/2010 Sb., s platností ode 21.
3. 2011 takto: člen RM 2442 Kč, předseda výboru
1482 Kč, předseda komise 1482 Kč, člen komise RM
0,- Kč, člen výboru 0,- Kč, člen ZM 627 Kč. V pří-
padě souběhu funkcí neuvolněných členů zastupitel-
stva stanovuje odměny takto: člen RM a současně
předseda výboru nebo komise 3924 Kč, člen ZM
a současně předseda výboru nebo komise 2109 Kč.

26. ZM deleguje zástupcem města na valné hro-
madě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., pana Ing. Jiřího Tesáka, pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem
pana Radoslava Lánského. ZM dále deleguje zá-
stupcem města do představenstva společnosti Vodo-
vody a kanalizace Vyškov, a. s., pana Ing. Ivana
Charváta a do dozorčí rady pana Ing. Hynka Char-
vata.

27. ZM deleguje zástupcem města na valné hro-
madě společnosti RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana
Charváta, Pro případ nemoci nebo pracovního zane-
prázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Do-
ležela. 

28. ZM pověřuje zastupitele města Ing. Jana Rei-
chla a Mgr. Petra Kostíka spoluprací s pořizovatelem
při pořizování územního plánu Slavkova u Brna.

29. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
30. ZM schvaluje uzavření předložené dohody

o splátkovém kalendáři s paní Danou Šlampovou.
31. ZM odkládá zprávu „Rozdělení příspěvků na

práci s mládeží do 18 let“.
32. ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu

provést stavbu se Správou a údržbou silnic Jihomo-
ravského kraje za účelem zajištění opravy komuni-
kace III/4194 směrem do Vážan nad Litavou v před-
loženém znění.

33. ZM volí Mgr. Jaromíra Pytelu členem kon-
trolního výboru Zastupitelstva města Slavkova
u Brna.

II. řádné zasedání ZM – dne 21. 3. 2011

Parkování na sídli‰ti Zlatá Hora 
MěÚ Slavkov u Brna, odbor dopravy a SH

upozorňuje řidiče osobních vozidel, aby ne-
parkovali na sídlišti Zlatá Hora ve Slavkově
u Brna před kontejnery na odpad nebo v jejich
těsné blízkosti. Znemožňují tím jejich vývoz.
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Bc. Dagmar Janebová
vedoucí odboru dopravy a SH

Redakãní rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdenûk Novák (pfiedseda), Eva Janková (místopfiedsed-
kynû, Vendula Andrlová, Mgr. Jifií BlaÏek, Ing. Ivan Charvát,
Ing. Ladislav Jedliãka, Radoslav Lánsk˘, Ing. Libor Válka.

âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném
ãase a bezplatnû.

Odchycený pes
Dne 11. dubna byl

městskou policií odchycen
pes kříženec. Majitel,
nebo případný zájemce
o psa ať kontaktuje strážníky na tel. 725 746 435
, 725 746 436, nebo osobně na služebně MP ve
Slavkově u Brna na Palackého nám.89

Pavel Ehrenberger, velitel MP
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Víte, že …
ZAJÍMAVOSTI ZE SLAVKOVA U BRNA

• Průměrný věk zaměstnanců městského úřadu
je k 31. 12. 2010 42,4 roku.

• 1 občan vyprodukoval v roce 2010 150 kg
směsného komunálního odpadusměsného ko-
munálního odpadu.

• Z celkového počtu zaměstnanců městského
úřadu má k 31. 12. 2010 54 % z nich vyso-
koškolské vzdělání.

• V r. 2010 bylo vytříděno 38,49 kg odpadu
(papír, sklo, plasty) na 1 občana.

• V roce 2009 odešlo z městského úřadu
34 781 zásilek, z nichž 18 % bylo doručeno
kurýrem, 79 % poštou a 3 % datovou schrán-
kou.

• Za celý rok 2010 se počet obyvatel našeho
města zvýšil o 18 občanů.

• V roce 2010 odešlo z městského úřadu
27 588 zásilek, z nichž 19 % bylo doručeno
kurýrem, 49 % poštou a 32 % datovou
schránkou.

• Před sto lety mělo naše město při sčítání oby-
vatel v r. 1910 4123 obyvatel.

• V porovnání s rokem 2009 bylo v roce 2010
zejména v důsledku využívání datové
schránky ušetřeno v rámci městského úřadu
na poštovném 186 tisíc Kč.

Zastupitelstvo města Slavkov u Brna se na
svém II. zasedání dne 21. 3. 2011 usneslo vydat
obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV) města
č. 1/2011 o místních poplatcích. Vyhláška na-
hrazuje s účinností od 1. 4. 2011 OZV
č. 38/2002.

Uvádímě některé změny, které z OZV
č. 1/2011 vyplývají:

Poplatek ze psů:
• Ve vyhlášce není ustanovení o odpovědnosti

poplatníka za to, že pes bude na veřejném pro-
staranství opatřen evidenční známkou, kterou mu
po ohlášení vydá správce poplatku. 

• Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením. Celý text osvobození od
poplatku je uveden v článku č. 7 OZV. 

Další změny jsou pouze v citaci textu jednot-
livých ustanovení.

Sazby poplatků zůstávají i nadále ve stejné
výši. Poplatek je splatný do 31. 3. příslušného ka-
lendářního roku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství:
• Poplatek se platí za užívání veřejných pro-

stranství, která jsou graficky vyznačena na mapě
v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást
OZV. 

• Poplatník je povinen splnit svoji ohlašovací
povinnost 5 dní před zahájením užívání veřej-
ného prostranství. V případě užívání veřejného
prostranství po dobu kratší než 10 dní je povinen
splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den za-
hájení užívání veřejného prostranství – viz článek
č. 11 OZV. 

V rámci zasedání Valné hromady „Sdružení
veřejně prospěšných služeb“ ČR (SVPS) ve
Vyškově ve dnech 14. a 15. dubna navštívila
Slavkov u Brna oficiální delegace partnerské
organizace American Public Works Association
– USA (APWA – americká asociace veřejných
služeb). 

Americkou delegaci APWA, která zastupuje
více, jak 28 000 členů, vedl prezident George
Crombie. Delegace po návštěvě Mohyly míru
zavítala na prohlídku naší kompostárny. Po
slavnostním obědě na Slavkovském zámku od-
jeli do Vyškova na zasedání SVPS, kterého jsou
TSMS už 20 roků členem. Ve Vyškově byli mj.
přivítáni na vyškovské radnici a v pátek měli
oficiální pozvání do vojenských objektů Ar-
mády ČR, kde si podrobně prohlédli výcvikové
prostory a současnou vojenskou techniku Ar-
mády ČR. 

Náv‰tûva z Ameriky na kompostárnû ve Slavkovû u Brna
Součástí tohoto oborového setkání byla i vý-

stava komunální techniky. 
Setkání bylo velmi přátelské a americká de-

legace hodnotila nejen naše profesní zkuše-
nosti, ale především osobní přístup všech, se
kterými se u nás zatím setkali. 

Kompostárnu navštívilo od jejího otevření už
víc jak 70 delegací, které se zajímaly o náš
systém svozu odpadů ze zeleně a jejich pře-
měnu kompostováním na organické hnojivo
kompost a kompostovací substrát. 

V 15. týdnu 2011 to byla mimo americkou
delegaci v pondělí 11. dubna obec Hrušky,
v úterý 12. dubna firma Pebra Plzeň, ve středu
13. dubna starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
a zástupci ZOVP (Združenie organizací veřej-
ných prací) SR, zastoupené předsedou Peterem
Benešem.  

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

• Sazby poplatku jsou uvedeny v článku č. 12
OZV a činí:

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2

a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení

sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
b) za umístění zařízení pro poskytování 

prodeje a služeb (restaurační předzahrádky
v době od 1. 4. do 30. 9.) 1,- Kč 

c) za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč

d) za provádění výkopových prací od
11. dne po ohlášení 5,- Kč

e) za umístění stavebního zařízení
a skládky stavebního materiálu od 11. dne
po ohlášení 0,50 Kč

f) za umístění skládky dřeva nebo uhlí
od 8. dne po ohlášení 10,- Kč

g) za umístění reklamního zařízení včetně
typu „A“ 2,- Kč

h) za umístění reklamního zařízení včetně
typu „A“při krátkodobém umístní (po dobu
nejvýše tří po sobě následujících dnů) v souvis-
losti s pořádáním jednorázových (propa gačn-
ích, prodejních apod.) akcí 10,- Kč

i) za umístění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí 2,- Kč

j) za umístění zařízení cirkusů 2,50 Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro kul-

turní a sportovní akce 5,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro po-

třeby tvorby filmových a televizních děl 5,- Kč.
Město stanovuje poplatek paušální částkou za vy-

hrazení trvalého parkovacího místa 3000,- Kč/rok.

• Splatnost poplatku je při užívání veřejného
prostranství po dobu kratší než 2 dny nejpo-
zději v den zahájení, při užívání po dobu 2 dnů
a delší nejpozději do 15 dnů od ukončení uží-
vání veřejného prostanství. Celý text je v článku
č. 13 OZV.

• Nově je od poplatku osvobozeno:
- provádění výkopových prací do 10 dnů uží-

vání veřejného prostranství,
- umístění stavebního zařízení a skládky sta-

vebního materiálu do 10 dnů užívání veřejného
prostranství,

- umístění skládky dřeva nabo uhlí do 7 dnů
užívání veřejného prostranství,

- pořádání kulturních a sportovních akcí pro
děti a mládež,

- umístění zařízení pro poskytování prodeje
nebo služeb při akcích pořádaných městem Slav-
kov u Brna nebo městem zřízenými příspěvko-
vými organizacemi a organizačními složkami
města.

Osvobození od poplatku jsou uvedena
v článku č. 14 OZV.

• Náležitosti, které poplatník uvede v ohlášení,
jsou v článku č. 15 OZV. Formulář pro ohlášení
je možné získat na webových stránkách města
v dokumentech odboru investic a rozvoje nebo
přímo na odboru IR.

Obecně závazná vyhláška města Slavkov
u Brna č. 1/2011 o místních poplatcích je uve-
řejněna na www.slavkov.cz/cz/dokumenty-
mesta/vyhlasky-mesta.

Tamara Nosková
odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna 

Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta Slavkov u Brna ã. 1/2011 o místních poplatcích

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 17. května. 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-mai-
lem, popř. na disketě. (red)U
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Americká delegace na slavkovské kompostárnû Foto: R. Lánsk˘
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Neopakovatelný zážitek připravil v sobotu
16. dubna 2011 návštěvníkům koncertu muž-
ský pěvecký sbor Original Bolschoi don Ko-
saken. Toto pěvecké těleso, které vzniklo již
před 90 lety a novodobou historii píše třicet let
pod vedením prof. Petji Houdjakova z Vídně, je
složeno výhradně ze  sólistů, působících
na operních scénách ve střední Evropě vč. ČR.
Tím se výrazně odlišuje od jiných pěveckých
těles podobného zaměření. Svým repertoárem
soubor navazuje na tradici kozácké a ruské
písně. Záštitu nad koncertem převzal Generální
konzul Ruska v Brně pan Valerij Vladimirovič
Děrgačev, který se koncertu také zúčastnil
osobně.

V úvodu koncertu Historickým sálem zámku

zazněly ukázky sakrárních pravoslavných písní,
na které v další části koncertu navázaly známé
i méně skladby, vždy však ve skvělém přednesu
a provedení, které přítomní odměňovali bouřli-
vým potleskem. Sbor si ihned po několika pís-
ních získal posluchače na svoji stranu. Téměř
každou z písní svým sólovým výstupem před-
nesl některý z pěvců. A závěrečné písně – po-
pulární Kalinka a Kaťuša – byly již jen tou po-
věstnou třešinkou na dortu, kterou odměnili
posluchači ve zcela zaplněném Historickém
sále zámku aplausem ve stoje. 

Koncert mužského pěveckého sboru tak tím
nejlepším možným způsobem zahájil další kon-
certní sezónu ve Slavkově.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A 

Kozácké písně se rozezněly zámkem

Mezinárodní den muzeí
Ve středu 18. května budou všechna muzea

slavit svůj svátek – Mezinárodní den muzeí.
I když Zámek Slavkov – Austerlitz nepatří pri-
márně mezi muzea, je s nimi jistým způsobem
stále spjat díky své bohaté historii. V rámci tohoto
významného dne zámek pro své návštěvníky při-
pravil speciální nabídku. Při zakoupení vstupenky
na prohlídku celého prvního patra zámku (tzv.
„velký okruh“) si budou moci návštěvníci zdarma
prohlédnout také zámecké podzemí.

Zámek bude otevřen od 9 do 17 hodin.
V rámci tohoto dne budou mít návštěvníci mož-
nost zhlédnout také všechny probíhající výstavy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Ve čtvrtek 26. května v 17 hodin v Ru-
bensově sále se uskuteční dlouho připravovaná
a očekávaná beseda se spisovatel-
kou Simonou Monyovou. 

Především čtenářky Městské
knihovny ve Slavkově u Brna se
s její tvorbou mohly dostatečně
seznámit, neboť měly k dispozici
veškeré knihy, které doposud vy-
dala. Knihy se v knihovně moc
„neohřály“ (bez přihlédnutí
k roční době), neboť šly z ruky do
ruky. Doufáme, že účast bude
hojná a nenecháte si ujít příleži-
tost setkat se s mladou úspěšnou
autorkou mnoha knih, které oslo-
vily spoustu čtenářek, ale i čte-
nářů. Dle knihy Tchyně a uzený byla dokonce
zfilmována stejnojmenná televizní inscenace,
která se setkala s velkým ohlasem.

Slet čarodějnic
Filipojakubská noc se odehrává v noci z 30.

dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a do-
dnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto
noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví
příchod jara a „pálí čarodějnice“.

Na zámek se čarodějnice slétnout již o den
dříve (29. dubna). Od tohoto dne bude přístupna
nová „čarodějnická“ výstava v podzemí s pří-
značným názvem „Slet čarodějnic“. Čaroděj-
nice, které zabydlí podzemí slavkovského
zámku, speciálně na výstavu vyrobili žáci ze
ZŠ Tyršova, ZŠ Malinovského, ZŠ Křepice
a ZŠ Vyškov Nádražní. Výstava bude k vidění
do 5. června 2011 souběžně s provozem zámku.

Zuzana Mičková, ZS-A

Výstava anglických ohařů 
V sobotu 7. května se v areálu zámeckého

parku bude konat XIV. ročník již tradiční klu-
bové výstavy anglických ohařů. Pořadateli jsou
Moravskoslezský klub anglických ohařů se
sídlem v Brně a Klub chovatelů německých
krátkosrstých ohařů Praha. 

Slavnostní průvod psů a zahájení výstavy
bude v 9 hodin před schodištěm hlavního
vchodu do zámku. Vstup na výstavu je volný. 

Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Mezinárodní den památek
Zámek Slavkov – Austerlitz se v letošním

roce připojil k Mezinárodnímu dni památek,
který připadl na pondělí 18. dubna, a v rámci
této události nabídl návštěvníkům zámku vstup
na všechny právě probíhající výstavy zdarma. 

V tento den, i když se jednalo o jinak zaví-
rací den, téměř 150 návštěvníků zdarma
zhlédlo všechny výstavy, zejména v historic-
kých saloncích výstavu paličkované krajky
s názvem „Záchvěvy motýlích křídel“. 

Krásné počasí vylákalo množství turistů,
a speciální nabídka zámku se tak setkala
s velmi dobrým ohlasem.

Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Simona Monyová – beseda se spisovatelkou
Připravte si, prosím, pro paní Monyovou do-

tazy, pro případné nesmělé bude nachystán
košík, do kterého se napsané
otázky s vaším jménem budou
shromažďovat a závěrem pro tři
šťastné vylosované budou na-
chystány knihy od paní Monyové
s autogramem. Autorka přečte ně-
kolik ukázek ze své poslední knihy
Citová divočina. Budete mít také
možnost si na místě zakoupit za
zvýhodněnou cenu její knihy, opět
s možností požádat o podpis či vě-
nování. 

Jste všichni srdečně zváni a dou-
fám, že prožijeme nevšední odpo-
ledne v milé společnosti. Budete-li

mít zájem o další besedy tohoto typu, rádi je
pro vás zorganizujeme. Již nyní v předstihu
připomínáme, že 6. října v rámci celostátní
akce Týden knihoven plánujeme zeměpisnou
přednášku o Novém Zélandu s cestovateli Má-
rovými.

Vstup na besedu je volný, avšak dobrovol-
ným příspěvkům se nikterak nebráníme. Tě-
šíme se tedy 26. 5 v 17.00 hod. na setkání
s vámi a Simonou Monyovou.

Jarmila Urbánková, Městská knihovna ve
Slavkově u Brna

TERMÍNY KONCERTŮ
CONCENTUS MORAVIAE
ve Slavkově u Brna:
čtvrtek 9. června, Historický sál zámku 19.30 h. 
úterý 21. června, Historický sál zámku 19.30 h.

Vystoupení ruského pûveckého sboru v Historickém sále zámku Foto: archiv ZS-A
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Božská komedie –
floristická výstava na zámku

Jubilejní 10. ročník tradiční floristické vý-
stavy – každoročně na nově zvolené téma –
je v letošním roce inspirován Dantovou
Božskou komedií a jeho třemi částmi – pek-
lem, očistcem a rájem, kterými Dante po-
stupně putuje nejdříve za doprovodu bás-
níka Vergilia a poté své vysněné lásky
Beatrice. 

Výstava, jak již se stalo vyzkoušeným
pravidlem, vzniká ve spolupráci se Střední
odbornou školou zahradnickou a Středním
odborným učilištěm Rajhrad pod vedením
Danuše Felklové. 

Vernisáž výstavy spojená s módní pře-
hlídkou, kterou zajistí Vyšší odborná škola
oděvního designu a managementu a Střední
umělecko průmyslová škola textilní v Brně
a svým programem ji doplní taneční obor
ZUŠ Františka France, se uskuteční ve čtvr-
tek 19. května od 17 hodin. 

Výstava bude instalovaná v prohlídkové
trase Historických sálů a bude k vidění až do
29. května 2011.

Zuzana Mičková, ZS-A

Slavnostní vyhlášení výsledků 7. ročníku se
konalo v Historickém sále slavkovského zámku
v úterý 26. dubna za účasti zástupců Města Slav-
kova u Brna, Velitelství výcviku – Vojenské aka-
demie ve Vyškově a Kanceláře hejtmana JmK,
kteří akci pravidelně poskytují záštitu. Vojenská
akademie předvedla v zámeckém parku ukázky
výzbroje a výcviku, přítomni byli dále představi-
telé Klubu autorů literatury faktu a Českosloven-
ské obce legionářské. Program zpestřila vystou-
pením svých žáků slavkovská ZUŠ F. France.

Díky pomoci brněnských nakladatelů byly
pro všechny oceněné připraveny bohaté knižní
dary. Se všemi vydavateli spolupracujeme prak-
ticky od 1. ročníku Mementa v roce 2005 a patří
jim nejen na tomto místě zasloužené poděko-
vání za poskytnuté publikace. Jsou to:

Akademické nakladatelství CERM, DO-
PLNĚK, JOTA, Moravská Bastei – MOBA.

Próza – základní školy (20 prací)
1. Tamara Bláhová, ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna
1. Eva Svobodová, ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna
2. Denisa Miškeříková, ZŠ Svatobořice-Mistřín
2. Natálie Válková, ZŠ Šaratice
3. Libor Lorenz, ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna

Čestné uznání: 
Kristýna Moravcová, ZŠ Kom., Letohrad

Próza – střední školy (72 prací)
1. Zdeněk Julínek, Gymnázium Bučovice

Ve čtvrtek 14. dubna přivítal Zámek Slavkov
– Austerlitz jarní období vernisáží výstavy „Zá-
chvěvy motýlích křídel“.

Ne nadarmo se říká, že i něco tak malého
jako třepetání motýlích křídel může v koneč-
ném důsledku vyvolat tajfun, třeba i někde na
druhé polovině světa. K nám na zámek tento
efekt přinesl výstavu paličkované krajky z čin-
nosti Mohelnického spolku ručních řemesel
a Ivy Vanžurové. Na 40 členek spolku se při své
tvorbě totiž nechalo inspirovat právě křídly mo-
týlů a vytvořilo řadu krásných motýlů. Kraj-
kové závěsy sešité z paličkovaných šestiúhel-
níků, které zdobí okna zámeckých salonků, jsou
prací celkem 264 autorek. Vystavená díla budou
zdobit interiéry prohlídkové trasy historických
salonků do 15. května 2011.

Vernisáž výstavy, které se zúčastnila také
řada členek Mohelnického spolku ručních ře-
mesel, doprovodilo vystoupení tanečního oboru
ZUŠ Fr. France. Závěr vernisáže patřil módní
přehlídce oděvních doplňků paličkované krajky
a malovaného hedvábí, modelkami se staly
právě členky spolku. 

Součástí vítání jara na zámku byla od 14. do
16. dubna 2011 také prodejní velikonoční vý-

2. Markéta Jílková, Průmysl. stř. škola Letohrad
2. Karolína Miková, Gymnázium Uh. Hradiště
3. Leontýna Břízová, Průmysl. stř. škola Letohrad
3. Zuzana Mrázová, ISŠ Slavkov u Brna 
3. Lucie Strýčková, SŠZZE Vyškov
3. Blanka Šnajdrová, Gymnázium Bučovice
3. Vojtěch Zálešák, Gymnázium Uh. Hradiště

Čestná uznání: 
Veronika Bubeníková, Gymnázium Uh. Hradiště
MonikaTesařová, Gymnázium Vyškov
Petr Jonák, Průmyslová střední škola Letohrad
Zdenka Formánková, SŠZZE Vyškov
Tomáš Korábečný, Gymnázium Uh. Hradiště
Gabriela Rydlová, Gymnázium Uh. Hradiště
Lucie Podhorná, Gymnázium Uherské Hradiště
Václav Unzeitig, Prům. střední škola Letohrad
Anna Netopilová, Gymnázium Bučovice
Kateřina Pavelčíková, Gymnázium Uh. Hradiště
Lenka Murasová, Letohradské soukr. gymn.
Katrin Kalay, SŠZZE Vyškov
Kateřina Dlugošová, SŠZZE Vyškov
Kamila Buráňová, Gymnázium Uh. Hradiště

Kategorie Poezie (9 prací)
1. – neuděleno 
2. Radovan Dítě, Gymnázium Bučovice
3. Kateřina Matoušková, Gymnáz. Uh. Hradiště
čestné uznání – Kristián Skoupý, Gymnázium
Vyškov

Kategorie Výtvarné práce (29 prací)

ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
1. Tereza Kropáčková, Sára Pospíšilová, ZŠ Ša-

ratice (společná práce)
2. Tereza Kropáčková, Sára Pospíšilová, ZŠ Ša-

ratice (společná práce)
3. Aleš Pácal, Jan Šrámek, Letohradské sou-

kromé gymnázium (společná práce)
Čestná uznání:

Dorota Kalinová, Nikola Málková, ZŠ Šaratice
(společná práce)
Anna Siatková, Eva Sýkorová, Tereza Šembe-
rová, Letohradské soukromé gymnázium (spo-
lečná práce)
STŘEDNÍ ŠKOLY:
1. Lucie Langrová, Letohradské soukr. gymn.
2. Michaela Hladká, SŠZZE Vyškov
3. Daniela Haukeová, SŠZZE Vyškov

Zvláštní cena (za vícenásobné umístění
v průběhu let 2007–2011)
Denisa Miškeříková – ZŠ Svatobořice-Mistřín

Děkujeme všem přispěvatelům do tohoto
ročníku Slavkovského mementa za jejich
snahu a úsilí, byť by bylo oboje činěno s mír-
ným donucením v rámci školní výuky. Dě-
kujeme také za podporu všem vyučujícím,
kteří si soutěž vzali za svou… 

(Úplné znění článku je k dispozici na
www.veslavkove.cz, kde jsou též práce žáků
slavkovských škol a výtvarné práce.)

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Slavkovské memento 2011 – vyhodnocení soutěžních prací

stava Marcely Tauberové a Pavly Drápalové.
Návštěvníci si mohli zakoupit různé velikonoční
dekorace, drobné dárky a především oblíbená
vrtaná vajíčka malovaná voskem. Zájemci se
mohli zúčastnit také korálkové dílny a naučit se
vyrobit náušničky dle svého vkusu. 

Účast na vernisáži výstavy krajky, na pro-
dejní velikonoční výstavě i v korálkově dílně
byla veliká. Věříme, že si návštěvníci odnesli
nejen krásné zážitky a velikonoční dekorace,
ale i nové poznatky.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Vítání jara na zámku

Zámek Slavkov – Austerlitz a Česká společ-
nost Johann Strauss Vás srdečně zvou na tra-
diční koncert „Z operety do operety“, který se
koná v sobotu 21. května v 17 hodin v Histo-
rickém sále zámku.

Na koncertu, kde zazní oblíbené operetní
melodie Johanna Strausse, France Lehára, Gu-
iseppe Verdiho či Leoparda Bernsteina a dal-
ších, se za doprovodu Johann Strauss Or-

Oblíben˘ koncert Z operety do operety jiÏ podvanácté na slavkovském zámku
chestru „Die flotten Geister“ a houslisty Jiřího
Preisingera, v čele s dirigentem Christianem
Pollackem, představí krásná sopranistka Luisa
Albrechtová a sympatický tenor Milan Vlček.

Svou účast na koncertu potvrdil také po-
slední potomek slavného rodu skladatelů pan
Dr. Eduard Strauss. 

Předprodej vstupenek v ceně 230 Kč je možný
na pokladně Zámku Slavkov – Austerlitz, tel.:

544 227 548, e-mail: hanouskova@zamek-slav-
kov.cz, v Brněnském kulturním centru na Bě-
hounské 17 v Brně) a v Nákupním středisku
Hruška v Pozořicích od 27. dubna. Vstupenky
bude možné zakoupit také před koncertem za
280 Kč.

Přijďte se na zámek zaposlouchat do roman-
tických operetních melodií.

Zuzana Mičková, ZS-A

Paliãkovaná krajka Foto: archiv ZS-A
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Výstava Adolfa Borna
Historie pro pokročilé – takto nazval vý-

znamný grafik, malíř a oblíbený ilustrátor dět-
ských knih Adolf Born svou výstavu, kterou
uvádí na slavkovský zámek. Výstava potrvá od 6.
května do 9. července 2011 a bude umístěna
v galerii v prvním patře. Na pana Borna i na ná-
vštěvníky výstavy čeká zároveň překvapení, které
pro něj připravil výtvarný obor ZUŠ Fr. France. 

Zahájení již třetí výstavy Adolfa Borna na
slavkovském zámku se zúčastní i sám autor.
Vernisáž výstavy, na kterou vás srdečně zveme,
se uskuteční ve čtvrtek 5. května v 17 hodin,
již od 16 hodin začne autogramiáda. Celý pro-
gram proběhne v Historickém sále zámku.

Zuzana Mičková, ZS-A

Jirka Kolbaba – cestovatel, vynikající foto-
graf, popularizátor, skromný člověk a především
skvělý vypravěč, kterého můžeme denně slyšet
jako nejposlouchanější hlas Rádia Impuls –
představí na zámku jednu z kolekcí svých foto-
grafií pod názvem „People“. Po téměř tříletém
úsilí se tak podařilo zajistit výstavu, která ne-
pochybně zaujme širokou veřejnost.

Jirka Kolbaba vystavuje fotografie na zámku 
Autor představí mnoho desítek emotivních

snímků, které dokumentují četná etnika z celé
planety. Jiří Kolbaba podobnými projekty dlou-
hodobě nabízí mnohé inspirace vedoucí k ne-
xenofobnímu chování, k toleranci a ke komu-
nikaci mezi jednotlivými kulturami celé
planety. 

Výstava českého cestovatele a fotografa Ji-
řího Kolbaby na zámku bude ke zhlédnutí v ob-
dobí 13. května–31. července 2011.

Veřejnosti přístupná vernisáž za účasti Ji-
řího Kolbaby, která proběhne v neděli 15.
května od 15 hodin v salla terrena zámku,
bude od 15.30 hodin doplněna o tradiční dias-
how na téma FOTOGRAF NA CESTÁCH –
SPLNĚNÝ SEN.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost setkat
se s touto osobností! Všichni jste srdečně zváni!

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A 

Peãení velikonoãního beránka
Posíláme výsledek snažení našich žáků ve

speciální třídě ZŠ Malinovského ve Slavkově
u Brna, která probíhala mimo jiné i v cvičné ku-
chyni, kde si děti zkusily upéct velikonočního
beránka z kynutého těsta plněného mákem.  

Dostali jste chuť?
Pedagogové ZŠ Malinovského

V sobotu 23. dubna proběhl na brněnském
náměstí Svobody další zdařilý koncert pěvec-
kého sdružení při ZUŠ Františka France ze
Slavkova. Už zkušené zpěvačky Veroniku Mi-
chálkovou, Andreu Francúzovou, Jarmilu And-
rlovou a zpěváky Lukáše Fajmona a Dana Kur-
díka doplnila perspektivní klavíristka Petra
Dvořáková. Zhruba asi hodinový pořad odmě-
ňovalo velikonočně naladěné publikum častým

Akce ZUŠ v květnu
12. května v 17.30 hod. se

v sále ZUŠ uskuteční klavírní
recitál absolventky JAMU.

Hraje Maya Okamoto. Na programu zazní
skladby R. Schumanna, F. Schuberta. Srdečně
zveme  na nevšední hudební zážitek.

V úterý 17. května v 17 hod. se koná v sále
ZUŠ ABSOLVENTSKÝ KONCERT žáků
ZUŠ Fr. France

Ve středu 18. května v 16.30 hod. se v kul-
turním centru Bonaparte uskuteční TANEČNÍ
KONCERT žáků ZUŠ Fr. France 

Ve čtvrtek 19. května v 17 hod. se koná
v sále ZUŠ ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků ZUŠ Fr. France.

ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna zve zá-
jemce o studium v ZUŠ na Den otevřených
dveří, který se uskuteční v úterý 17. května od
13 do16.30 hodin.

Talentové zkoušky do hudebního a taneč-
ního oboru jsou naplánovány na pátek 20.
května od 13 do 17 hod.

Jana Jelínková, ředitelka ZUŠ

V úterý 19. dubna se za velkého zájmu konal
v ZUŠ Fr. France další hudební večer žáků. Na
koncertě si příbuzní žáků a přátelé hudby mohli
poslechnout spoustu krásné hudby v provedení
mladších i starších žáků. Začátek koncertu pat-
řil zvukům klavíru a Kateřině Pflimpflové,
o další číslo se postaralo kytarové kvarteto
(V. Dohnal, M. Stejskal, R. Zrebný a L. Fajmon).

Zazněly i dvě písně z dílny oblíbené autorské
dvojice Z. Svěrák–J. Uhlíř. Nejprve to byla
„Voda, voděnka“ v klarinetovém provedení Te-
rezie Hrabovské (doprovodila sestra M. Hra-
bovská) a dále píseň z pohádky Lotrando a Zu-
bejda, „Nám se stalo něco překrásného“. Tu
zazpívala T. Šenkyříková, L. Fajmon a pěvecký
komorní sbor za klavírního doprovodu P. Ště-
pánka. Zpestřením bylo jistě houslové vystou-
pení, o které se postarala Ivana Macháčková.
V průběhu večera jsme slyšeli klavíristy Já-
chyma Čaplu a Kláru Červinkovou, dále dvě
hráčky na příčnou flétnu, Kláru Klinkovskou
a Kristýnu Gzelovou. Alexandra a Tamara Blá-
hovy se představily ve hře na zobcovou flétnu.
Publikum jistě potěšila i pěvecká čísla Vero-
niky Křížové a Jarmily Andrlové. Obě zpě-

potleskem a nejvíce kvitovalo rytmické skladby
jako např. The Show must go on (Queen) nebo
Kiss Me (Sixpence). Žáci si opět ověřili svoje
hudební schopnosti a určitě je to povzbudilo
k dalšímu muzicírování – a o to vlastně šlo. Po-
děkování zaslouží také obětaví rodiče, kteří za-
bezpečili nejen dopravu, ale i tolik potřebné zá-
zemí a podporu všech účinkujících.

Antonín Vodička

Ad Hoc Team na Velikonoãních slavnostech v Brnû

Hudební večer

vačky na klavír doprovodila jejich vyučující
K. Jiráková. Při vystoupení, kdy bylo pódium
téměř zaplněné mladými umělci, se představily
zpěvačky Adéla Maňasová a Eva Červinková,
které doprovodilo flétnové trio (K. a M. Mi-
xovi, M. Jakubčík) a p. uč. K. Sokolová, dále
pak vystoupení souboru zobcových fléten za
doprovodu Evy Červinkové na klavír a Václava
Mečíře na bicí. Poděkování patří nejen žákům,
kteří předvedli skvělý výkon, odměněný srdeč-
ným potleskem, ale i jejich pedagogům, kteří
se na přípravě koncertu podíleli: A. Vodička, M.
Letecká, L. Maňásek, J. Mašová, J. Jelín-
ková, M. Uma, M. Červinka, J. Handrla, K. Ji-
ráková, K. Sokolová, T. Pecháčková a V. Šuja-
nová. Tereza Pecháčková

A. Born: Dobfie naladûn˘ pár

New York Foto: J. Kolbaba

Ad Hoc Team Foto: A. Vodiãka

Beránek Foto: archiv ‰koly

Flétnov˘ soubor Foto: M. Uma
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V měsících březnu a dubnu proběhla krajská
kola celostátní soutěže základních uměleckých
škol. Žáci naší školy se zúčastnili soutěží ve
hře na klavír, housle a po delší době jsme zaví-
tali i na soutěž žáků výtvarného oboru. Přesto,
že konkurence byla opravdu „krajská“, přivezli
všichni účinkující velmi pěkná umístění. Ve
svých vystoupeních předvedli maximum a prali
se o každý bodík od poroty statečně. Děkujeme
všem žákům za vzornou reprezentaci školy, je-
jich pedagogům za přípravu a rodičům za pod-
poru. 

Krajská kola soutěže ZUŠ

Výsledky krajských kol:
10. a 11. 3. klavír – ZUŠ J. Kvapila, Brno
Kateřina Pflimpflová – 2. místo, p. uč. J. Jelínková
Anežka Šujanová – čestné uznání, p. uč. J. Mašová
Alexandra Bláhová – čestné uznání, p. uč. J. Mašová
Tamara Bláhová – 2. místo, p. uč. J. Jelínková
Petra Dvořáková – 3. místo, p. uč. J. Mašová
25. 3. výtvarný obor – ZUŠ Alfonse Muchy, Ivančice
Výtvarná akce Všechny národy světa, p. uč. M. Krahulová
6.4. housle – ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno 
David Doležal – 3. místo, p. uč. M. Letecká
Klára Dočekalová – 3. místo, p. uč. M. Letecká

V letošním roce připadly Velikonoční svátky
až na konec dubna, a tak jsme si nejdříve to, co
o Velikonocích slavíme, mohli všemi smysly
vychutnat v probouzející se přírodě na našich
jarních vycházkách: tmavá hlína zrodila své
první kvítí, stromy, které v zimě vypadaly jako
suché a mrtvé, ožily, světla a tepla přibylo. Zima
byla přemožena. Nový život je tady. Tato jed-
noduchá zkušenost dává dětem pochopit něco
z tajemství Velikonoc a věřím, že je také přiro-
zeně připravuje na jejich oslavu. Ve třídě Ove-
ček byl přípravou na Velikonoce „Dárek pro be-
ránka“, kterému děti zdobily domek srdíčky
a sluníčky za pěkné chování doma i ve školce.
Mysleli jsme také na chudé děti a našetřili pro

Zápis do MŠ Zvídálek
Milí rodiče, jistě jste si všimli, že stavba nové

budovy mateřské školy zdárně probíhá.
Po dokončení stavby, což bude na konci

srpna 2011, dojde k navýšení kapacity mateřské
školy, a proto předpokládám, že vyhovím všem
Vašim žádostem o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání v MŠ Zvídálek.

Zápis do Mateřské školy Zvídálek pro-
běhne ve dnech 2.–4. května v budově MŠ na
Malinovského náměstí, kdy si v MŠ také vy-
zvednete tiskopisy k vyplnění (přihláška do
MŠ, evidenční list, dotazník)

Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ 

ně malý dárek. Se svými rodiči se mohly děti
v kostele zúčastnit křížové cesty s netradičními
symboly jednotlivých zastavení – např. tátovou
botou, košilí, kladívkem nebo pouty. Celým ve-
likonočním příběhem nás provázely větvičky
kočiček, chléb, kříž, kámen a rozsvícená svíce
a vyprávěly o smutku, bolesti a konečném ví-
tězství Ježíše Krista. Tradičně nechyběly ani ří-
kadla pro kluky i holčičky, zdobení vajíček
a letos poprvé také velikonočního stromu.
Domů si každý odnesl malého beránka s červe-
nou mašlí v naklíčeném obilí s vajíčky ozdobe-
nými mákem a krupicí. Ať nám a našim dětem
velikonoční radost dlouho vydrží!  

Za třídu s křesťanským zaměřením s. Josefa

V pátek 15. dubna navštívily děti z předškol-
ních tříd Včelky a Štěňátka Muzeum vesnice ji-
hovýchodní Moravy ve Strážnici. Skanzen nás
mile překvapil nápaditým programem s názvem
„Fašanky, fašanky, Velká noc ide…“, který měl
děti provést obdobím od konce masopustu až
po radostné očekávání Velikonoc. Děti si ze
skanzenu odvážely množství vědomostí,
dovedností i příjemných zážitků, protože zde
bylo nejen hodně zajímavého k vidění a slyšení
(vodění medvěda, pozorování výroby dřevěné

Velikonoce v mateřské škole

Den otevfien˘ch dvefií v M·
Mateřská škola Zvídálek pořádá ve dnech

2.–4. května vždy v době od 8 do 10.30 hodin
den otevřených dveří na všech pracovištích
mateřské školy.

K návštěvě zveme rodiče s dětmi i zájemce
z řad veřejnosti. ej

fašankové šavle, krojovaný podšablový tanec
s dudákem, zdobení kraslic, ukázka tradičních
velikonočních pokrmů), ale i možnost se do
akcí zapojit a některé činnosti si vyzkoušet
(fašankový průvod, tanec s medvědem,
vynášení Moreny, pletení tataru), dokonce
i ochutnat tradiční velikonoční pokrmy
(mazanec, koblížky, jidáše). Se skanzenem
jsme se rozloučily u ohrady oveček s malými
jehňátky a popřály všem veselé Velikonoce. 

Učitelky ze třídy Včelky 

Dûti M· Zvídálek nav‰tívily skanzen ve StráÏnici

Četba knih v angličtině
Letošní školní rok se snažíme v ZŠ Tyršova

zavést do výuky anglického jazyka dobrovol-
nou četbu anglické a americké literatury. Pro
žáky se tak naskýtá příležitost upevnit si své vě-
domosti a obohatit si svou slovní zásobu zají-
mavou a zábavnou formou.

V naší zatím jen „knihovničce“ mají žáci
možnost vypůjčit si knížky různých žánrů a růz-
ných úrovní. Mohou se tak začíst do známých
i neznámých příběhů, které jsou napsány zjed-
nodušenou formou a uzpůsobeny slovní zásobě
a gramatickým znalostem žáků jednotlivých
ročníků. K některým knihám zapůjčujeme i CD,
kde je celý příběh namluven – žáci si tak pro-
cvičují nejen samotné čtení, ale zároveň i po-
slech.

Jsme rádi, že žáci projevili o četbu velký
zájem, a zároveň doufáme, že se časem sbírka
knížek více rozšíří tak, aby měli žáci z čeho vy-
bírat. Zatím mohou vybírat z čtrnácti knih. zšt

Velikonoce ve ‰kolce Foto: archiv M·

Dûti ve skanzenu Foto: archiv M·
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Babinec
se sešel v divadelním sále ZŠ Komenského

náměstí 6.–8.dubna. A co měl na práci? Napra-
vit několik lenochů a lakomců ve stejnojmenné
pohádce dramatického kroužku. Mladí herci se
opravdu vyřádili, napravovali v devíti dopoled-
ních představeních pro místní i okolní školy, ve
večerním představení se podělili se svojí radostí
z divadla s veřejností. A v pátek 15. dubna sba-
lili rekvizity a zamířili vlakem do Brna na pře-
hlídku dětských divadel. Zahráli své představení,
viděli práci jiných souborů a potom si o tom pod
vedením odborných lektorů popovídali.

Ve čtvrtek 14. dubna se zúčastnili žáci 9. roč-
níku exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany, aby
svoje teoretické znalosti rozšířili o poznatky
z praxe. Pro tyto účely je v jaderné elektrárně zří-
zené informační centrum, které každému návštěv-
níkovi umožní seznámit se s výrobou elektrické
energie prostřednictvím jaderné technologie. Na
počátku zhlédli žáci dva filmy. První se týkal ener-
gie ve Slunci, ve vesmíru a energie na Zemi. Druhý
zachycoval historii výstavby elektrárny. Poté se
rozdělili do skupin a se svými průvodci absolvo-

II. konference v rámci projektu ESF „Rozvoj
karierového poradenství na Vy‰kovsku“

Dne 13. května se v kinosále Slavkovského
kina uskuteční v pořadí již II. konference
v rámci projektu ESF „Rozvoj karierového po-
radenství na Vyškovsku“, pořádanou ZŠ Ná d-
ražní 5, Vyškov a ZŠ Slavkov u Brna, Komen-
ského náměstí. Předchozí I. konference byla
realizována v březnu 2011 ve Vyškově. Na kon-
ferenci budou žáci základních škol z Vyškov-
ska: Nádražní 5 Vyškov, Bučovice, Šaratice, Dr-
novice, Pustiměř a Slavkov u Brna, Komenského
náměstí, prezentovat práci Informačních pora-
denských center (IPC) na jednotlivých základ-
ních školách. IPC zajišťují vzdělávací činnost
žáků, protože jim usnadňují volbu další vzdělá-
vací cesty a volbu povolání. Pro více jak 150
účastníků konference, budou žáky 8. a 9. ročníků
prezentovány karty pracovních pozic z různých
pracovních oblastí a oborů. Další příspěvky za-
jistí hosté – vybrané střední školy a významní
zaměstnavatelé na Vyškovsku. Projekt je spolu-
financován Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky.

Dva krajské tituly pro Slavkov
Ve čtvrtek 31. března se skupina Glitter Stars

ze ZŠ Komenského zúčastnila krajského kola
v pohybových skladbách v Tesla aréně v Brně. Po
úspěšném účinkování v minulých ročnících v této
soutěži byla naše škola považována za favority.
I přes tuto nelehkou, svazující pozici si naše děv-
čata poradila s konkurencí a opět obhájila vítěz-
ství v Jihomoravském kraji nejen ve starší kate-
gorii za skladbu Policie v akci, ale i v mladší za
skladbu s názvem Radost. Do Slavkova jsme tedy
přivezly tituly dva. Velký dík patří hlavně děvča-
tům za pilnou přípravu, ale i všem pomocníkům
z naší školy – zaměstnancům a žákům, kteří se
podíleli na výrobě kulis – vězení. Poděkování
patří také rodičům, kteří se podíleli na transportu,
sestavení kulis, ale hlavně morální podpoře na-
šich hvězdiček. Obě naše vítězné skladby po-
stoupily do republikového finále, které se bude
konat 28. dubna v Opavě. Obhájíme svou úspěš-
nou pověst i zde? Mgr. Renáta Macharová

Výukové programy v Lesní škole Jezírko
v Brně-Soběšicích jsou mezi našimi dětmi velmi
oblíbené. Děti zde získávají nové poznatky jinou
formou než ve škole, hlavně díky různým hrám,
soutěžím a především pobytu v pěkné přírodě.

Tentokrát se zúčastnili žáci 6. ročníků pro-
gramu Společenstvo blanitých křídel a 7. ročníků
programu Vrabčákovy ptákoviny. Šesťáci zkou-
mali mravence a včely, pronikali do tajů života to-
hoto společenského hmyzu, vyzkoušeli si včelař-
ské oblečení, ochutnali různé druhy medu
a zahráli spoustu her . Největší atrakcí bylo, jako
obvykle, MRAVENIŠTĚ. Model opravdového
obydli mravenců si děti dosytnosti prolezly při
plnění aktivity Ze života mravenců.

Sport je důležitý pro zdraví dětí, to ví každý.
Ještě lepší je, když nejen sportují, ale se u toho
i baví. A přesně to se dělo ve středu 13. dubna
na Základní škole Komenského, kde proběhl
I. ročník soutěže školní mládeže ve vybíjené
„O putovní cenu DSO Ždánický les a Politaví“. 

Soutěžilo celkem sedm družstev: dvě místní
a pět z okolních škol. Každá desítka hráčů se
skládala ze třetích, čtvrtých a pátých ročníků.
Boj to byl opravdu lítý, protože ze vzájemných
duelů měli vzejít dva vítězové, kteří odjedou bo-
jovat za své školy a obce do Ždánic, kde pro-
běhne semifinále a finále. Míče někdy lítaly jako
neřízené střely, ale všechno probíhalo přísně
podle daných pravidel. 

Družstva se rozlosovala do dvou skupin,
v nichž sehrála za vydatné podpory diváků jed-
notlivé zápasy. Nejlepší z každé skupiny po-
stoupil dál. Ze skupiny A zvítězilo družstvo ZŠ
Křenovice a ze skupiny B se dostalo do semifi-
nále družstvo ZŠ Slavkov Komenského náměstí.

Během celého dopoledne panovala zdravá bo-
jová nálada, všichni zúčastnění vkládali do hry
celé své umění. Tato soutěž byla o to cennější, že
po celou dobu nikdo neporušil pravidla fair play,
z čehož by si mnozí dospělí skupinoví sportovci
mohli vzít příklad.

Oběma vítězům blahopřejeme a držíme pěsti
do dalšího kola. Ať opět zvítězí ten nejlepší!

Jana Formánková

Exkurze v jaderné elektrárně
vali cestu po stopách radioaktivity a jaderné ener-
gie. Seznámili se s významnými objeviteli, dostali
možnost pobýt v modelu reaktoru ve skutečné ve-
likosti, v mlžné komoře pozorovali výskyt radio-
aktivního záření, které je běžně kolem nás, pomocí
speciálního přístroje měřili radioaktivitu různých
hornin, prohlédli si přístroje a obleky, které slouží
k ochraně některých zaměstnanců elektrárny. Do-
zvěděli se, že spálením 1 m3 uhlí získáme stejné
množství energie jako z 1 cm3 uranu a že 6 reak-
torů Dukovan a Temelína pokrývá 33 % spotřeby
energie v ČR. Prohlédli si způsoby hospodaření
s jaderným palivem. 

Na budoucí profesní kariéru některého z žáků
mohou mít dopad i informace týkající se poža-
davků na vzdělání zaměstnanců elektrárny
včetně jejich platového zařazení.

Cílem exkurze nebylo jen rozšířit znalosti
žáků o jaderné energetice, ale ukázat jim, že
i když jsou některé technologie na první pohled
složité, není třeba se jich bát, pokud se k nim
přistupuje odpovědně. Vladimír Soukop

Sedmáci si vyzkoušeli pozorování ptáků v lese
dalekohledem, i když jen na rozmístěných foto-
grafiích, seznámili se s naším největším, dnes už
velmi vzácným ptákem – dropem a ve finále vy-
zkoušeli, jak umí pracovat s kladívkem, pilkou
a se hřebíky. Vyrobili totiž několik ptačích budek,
které si většina dětí odvezla domů.

Spokojení a plní nových poznatků jsme se vrá-
tili do Slavkova. Miroslava Lónová

Učíme se trošku jinak

DruÏstvo Z· Komenského Foto: archiv ‰koly DruÏstvo Z· Kfienovice Foto: archiv ‰koly

Babinec Foto: archiv ‰koly

Uãíme se jinak Foto: archiv ‰koly

Exkurze v JE Foto: archiv ‰koly

O putovní cenu DSO Îdánick˘ les a Politaví
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

Ve středu 6. dubna proběhl na naší škole první
ročník soutěže v karaoke. Zájem ze strany dětí
byl velký. Po několikatýdenních přípravách, kdy
si děti vybíraly písně a s p. uč. Korbičkou pilo-
valy jejich provedení, se soutěže nakonec zú-
častnilo 17 žáků z 3.–9. ročníku. Podpořit je při-
šli i jejich kamarádi a spolužáci.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – Mladší
žáci, Starší žáci, Cizojazyčné písně a Dueta. Šes-
tičlennou porotu, která výkony mladých zpěváků
hodnotila počtem bodů v rozmezí 1–5, tvořili
vyučující v čele s panem ředitelem. 

Většina soutěžících se s mnohdy těžkými pís-
němi vypořádala se ctí. Ukázalo se, že v naší
škole se skrývá řada nadějných pěveckých ta-
lentů. Porota to při hodnocení často neměla
vůbec jednoduché. Výkony některých zpěváků
byly tak vyrovnané, že bylo velmi těžké roz-
hodnout o vítězi. Po závěrečné poradě určila na-
konec porota podle součtu bodů od jednotlivých
porotců toto pořadí v jednotlivých kategoriích:

I. kategorie: 1. místo Ivana Macháčková

Projekt ZŠ Tyršova v rámci
OPVK - oblast podpory 1.1.

Na základní škole na Tyršově ulici se v letošním roce
pracuje na novém projektu. Nejedná se ovšem o projekt
„EU peníze školám“, ale o projekt z oblasti podpory 1.1
operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
„EU peníze školám“ nás budou čekat až v roce příštím.

Název globálního grantu je „Zvyšování kvality ve vzdě-
lání v Jihomoravském kraji“ a název projektu samotného
„Implementace ICT techniky do výuky dle ŠVP“. Co to škole
a jejím žákům přinese? 

Díky projektu budou pořízeny další 2 dataprojektory, 21
notebooků a bude provedeno kompletní zasíťování školy.
Aby pedagogové vhodným způsobem používali nová zaří-
zení, budou zaškoleni na práci v nové síti a na tvorbu digi-
tálních materiálů. Následně tak budou mít vhodné nástroje
pro tvorbu nových pracovních listů a prezentací – elektro-
nických učebních materiálů. Žákům vznikne nová „mobilní“
počítačová učebna, protože notebooky bude možné použí-
vat i v obyčejných třídách. Od nového školního roku budou
pedagogové pak nově vytvořené názorné a moderní výu-
kové materiály používat při vysvětlování a procvičování
učiva. Žákům budou sloužit k přípravě na výuku.  

Finanční podpora projektu

Matematický klokan
V pondělí 21. 3. 2011 proběhla na naší škole

soutěž Matematický klokan, které se zúčastnili
žáci 2. až 8. ročníku. Ve čtyřech kategoriích se
s nástrahami 24 příkladů (popř. 12 příkladů
u nejmladších) utkalo celkem 160 žáků. Nej-
lepší logické uvažování předvedli Ivana Ma-
cháčková (3. třída), Adam Dvořák (5. třída),
Klára Klinkovská (7.B) a Rudolf Ruský (8.A).
Zvláštní pozornost zaslouží výkon Adama Dvo-
řáka, který získal 109 bodů ze 120 možných.
Protože Matematický klokan je soutěž meziná-
rodní, mají naši žáci možnost porovnat své vě-
domosti se svými vrstevníky i z jiných států.

Biologická olympiáda
V úterý 12. dubna se naši žáci stejně jako kaž-

dým rokem zúčastnili okresního kola biologické
olympiády v kategorii D (šesté a sedmé třídy).
Letošní ročník byl věnován povrchům ve světě
živých organismů, hlavně rostlin a živočichů.
Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ - prak-
tické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní
práce a test teoretických znalostí. Každý účastník
okresního kola navíc vypracoval vstupní úkol za-
měřený na vlastní pozorování. Naši školu repre-
zentovaly Klára Klinkovská ze 7.B a Hana Ml-
čochová z 6.A. Obě dívky nám udělaly
obrovskou radost, protože díky svým přírodo-
pisným znalostem porazily všechny ostatní sou-
těžící ze základních škol a nižších gymnázií z ce-
lého okresu. Klára Klinkovská obsadila 1. místo
a obhájila tak prvenství z loňského roku, Hana
Mlčochová získala 2. místo. Oběma upřímně gra-
tulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a budeme jim fandit 12. května  v krajském
kole v Brně, kam obě žákyně postoupily.

Turnaj v malé kopané
Ve čtvrtek 14. dubna se na naší škole pro žáky

2. stupně konal turnaj v malé kopané. Účastníci
akce byli rozděleni do čtyř družstev podle svého
bydliště – Hodějice, Slavkov u Brna, Němčany
a Zbytek světa. Hrálo se systémem každý s kaž-
dým na dvakrát 8 minut s těmito výsledky:

Slavkov u Brna–Němčany 0:2, Výběr zbytku
světa–Hodějice 0:3, Slavkov u Brna–Výběr
zbytku světa 2:0, Hodějice–Němčany 3:0, Ho-
dějice–Slavkov u Brna 8:1, Výběr zbytku světa
vs. Němčany 3:8 

Pořadí: 1. Hodějice 9 b., 2. Němčany 6 b. 3.
Slavkov u Brna 3 b., 4. Zbytek světa 0 bodů.
Nejlepším střelcem turnaje byl Tomáš Florián
(Hodějice) se šesti góly. 

Pythagoriáda
Ve čtvrtek 24. března se konalo ve Vyškově

okresní kolo matematické soutěže „Pythagori-
áda“, které se zúčastnilo celkem 67 žáků z 12
škol. Reprezentanti naší školy dosáhli vynikají-
cích úspěchů. Mezi „šesťáky“ se se svým logic-
kým uvažováním blýskl Petr Otépka z 6.A, který
zvítězil s velkým náskokem a nechal za sebou
i žáky ze škol s rozšířenou výukou matematiky.
Také 4. místo Vojty Dohnala z 6.A je velkým pří-
slibem do budoucnosti. V kategorii 7. třída, pro
kterou organizátoři připravili sadu 15 příkladů
velmi vysoké obtížnosti, obsadila Terezie Hra-
bovská ze 7.B krásnou bronzovou příčku a Klára
Klinkovská skončila pátá. V soutěži nejstarších
žáků se ztrátou jediného bodu vybojoval 2. místo
Rudolf Ruský z 8.A a na 7. místě skončila Vero-
nika Andrlová také z 8.A. Postup do krajského
kola si zajistili Petr Otépka a Rudolf Ruský.

Vedení školy děkuje všem účastníkům Pytha-
goriády za vzornou reprezentaci školy.

Ve středu 13. dubna se konalo na Základní
škole Letní pole ve Vyškově okresní kolo ve vo-
lejbale dívek osmých a devátých ročníků pořá-
dané Asociací školních sportovních klubů. Do
soutěže se přihlásilo osm škol okresu Vyškov.
Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech druž-
stvech systémem dvou vítězných hraných setů
do patnácti bodů. Vítězky skupin se spolu utkaly

Soutěž v karaoke

(3.tř.), 2. místo Katka Pflimpflová (4.tř.), 3.
místo Julie Stávková (4.tř.)

II. kategorie: 1. Anna Moudrá (6.A), 2. Jana
Houserová (9.A), 3. Tereza Tomášková (6.A)

III. kategorie: 1. Adéla Rejdová (9.B), 2.
Katka Sáčková (9.A), 3. Vojta Dohnal (6.A)

IV. kategorie: 1. Jana Houserová a Anna
Moudrá 

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům
gratulujeme, ale hlavně doufáme, že se všichni
zúčastnění i přihlížející dobře bavili, a těšíme se
příště zase na shledanou. pp

Vítûzové soutûÏe v karaoke Foto: archiv ‰koly

Tfietí místo ve volejbale Foto: archiv ‰koly

Úspěch „deváťaček“ z Tyršovky ve volejbale
o první a druhé místo. Děvčata ze Základní školy
Tyršova ve Slavkově u Brna skončila ve své sku-
pině na druhém místě a bojovala tak o pozici na
třetím až čtvrtém místě. 

Po vyrovnaném utkání s domácím týmem hrá-
ček ze Základní školy Letní pole Vyškov nako-
nec vyhrála, a v celkovém pořadí tak skončila na
cenném třetím místě. Z dosaženého výsledku
měla děvčata velkou radost. Pyšnily se získa-
ným diplomem a bronzovými medailemi. 

Byla to jedna z posledních sportovních sou-
těží na základní škole, kde si děvčata ještě spo-
lečně mohla prožít sportovní napětí se svými ka-
marádkami ze „základky“.

Za příkladnou reprezentaci školy děvčatům
Nikole Obořilové, Kateřině Sáčkové, Simoně
Dvořákové, Kateřině Pěnčíkové, Michaele Bu-
rianové, Marii Hrabovské, Michaele Slezákové,
Karolíně Stránské, Šarlotě Šírové a Zdeňce
Ruské patří poděkování. Zároveň jim přejeme
úspěšné pokračování ve sportovní reprezentaci
i na středních školách. Pořadí na prvních třech
místech: 

1. Gymnázium Bučovice, 2. Gymnázium
Vyškov, 3. ZŠ Tyršova Slavkov u Brna.

Mgr. Hana Charvátová

Druh finanční podpory Výše finanční
podpory (v Kč)

Podíl národního spolufinancování ze stát. rozpočtu 381 846,90
Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 2 163 799,10
Celkové způsobilé výdaje 2 545 646,00
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Hanácký pohár 2011
Za posledních 10 let se

stalo zvykem, že se v březnu
sjíždějí mladí barmani na ju-
niorskou barmanskou soutěž
Hanácký pohár. Pořadateli
jsou SOU Prostějov, Granette
& Starorežná Distilleries a.s,
General Botltlers CR a Česká
barmanká asociace. 

Letos se dne 23. března
v Prostějově opět sešlo 55 mladých barmanů z 25
gastronomických škol ČR (např. z Prahy, Jese-
níku, Uh. Hradiště, Karviné, Brna, Ostravy, Olo-
mouce, Bruntálu, Frenštátu p. R.). Zastoupena
byla i Slovenská republika reprezentovaná Hote-
lovou akademií Bratislava.

Barvy ISŠ Slavkov u Brna hájili žáci hotelové
školy Rudolf Forman ze 3. ročníku a Ivana
Smutná z 2. ročníku. Přestože byl Hanácký pohár
pro Rudolfa teprve čtvrtou soutěží, dokázal vy-
bojovat v konkurenci 55 účastníků vynikající 6.
místo. Statečně bojovala rovněž Ivana, která při
svém soutěžním barmanském debutu obsadila 31.
místo. Gratuluji zmíněným žákům a těším se na
další spolupráci. Bc. Kocmanová Martina

učitelka odborných předmětů

Tentokrát pěkné 2. místo obsadilo družstvo
dívek ISŠ Slavkov u Brna v okresní soutěži střed-
ních škol. Po výhře nad Obchodní akademií Bu-
čovice a Gymnáziem Vyškov podlehly Gymnáziu
Bučovice. Rozehrávka, doskok, obrana se děvča-
tům dařila, ale střelecky jsme na soupeřky nesta-
čily. Pochvala za aktivní tvořivou hru  patří nejen
kapitánce Lence Ostré, ale celému týmu děvčat. 

„Opět čtvrté, stejně jako hoši,“ povzdechly si
studentky ISŠ Slavkov u Brna, když skončil tur-
naj v odbíjené středních škol okresu Vyškov,
který se odehrál ve dnech 22. a 23. března v tě-
locvičně ISŠ.

Úroveň hry byla velmi dobrá, vždyť šlo
o výběr těch nejlepších vesměs závodně hrají-
cích hráčů a hráček okresu. Proč tedy smutek
nad čtvrtým místem, když v poli hrály dívky
dobře a podání nekazily? Vítězné družstvo Gym-
názia Vyškov, ale i hráčky Gymnázia Bučovice
a Obchodní akademie Bučovice převyšovaly

V rámci evropského vzdělávacího programu
Comenius se ve dnech 5. 4. až 8. 4. 2011 usku-
tečnila výměnná akce v sousedním Polsku, které
se zúčastnila šestice budoucích uměleckých tru-
hlářů s doprovodem učitelů z rousínovského pra-
coviště ISŠ Slavkov u Brna.

Putování po stopách židovské kultury v Ev-
ropě jsme zahájili v polské Slezsku. Ve městě
Rybnik studenti jako detektivové s dobovými fo-
tografiemi v rukou dokumentovali místa zdej-
ších Židů, jež pohřbila druhá světová válka.

Nádherný historický Krakov nám odhalil
nejen tajemství hradního komplexu Wawel,
nýbrž i zachovalé židovské město zvané Kazi-
mierz. Šest hodin trvající prohlídka města s vý-

Amundsen Cup 2011
Již po osmé se 6. dubna

sešli mladí barmani a bar-
manky na soutěži AMUND-
SEN CUP v Blansku. Pořáda-
jící školou byla Střední škola
gastronomická, s.r.o. Blansko.

V časovém limitu 6 minut
museli namíchat pět porcí

fancy drinku, který  povinně obsahoval vodku
Amundsen. Další ingredience si každý soutěžící
zvolil sám. Naši školu reprezentovali studenti
oboru hotelnictví Jana Knéslová a Kateřina Pro-
cházková, za učební obor kuchař-číšník bojovali
Miroslav Vrábel, Zuzana Rozčínská a Iveta
Adamcová. V silné konkurenci 36 mladých bar-
manů z předních gastronomických škol z Čech
a Moravy se umístila Jana Knéslová  na velmi
pěkném 5. místě. Za svůj drink „Mlsná hruška“
získala ocenění za nejlepší název. Zuzana Roz-
čínská  namíchala bezchybně, a tak získala oce-
nění za nejlepší techniku. Všem děkujeme za pří-
kladnou reprezentaci naší školy a přejeme
mnoho dalších úspěchů nejen za barem.

M. Novoměstská, ISŠ

Testování ãtenáfiské gramotnosti
Začátkem dubna se studenti druhých a třetích

ročníků maturitního studia na slavkovském i rou-
sínovském pracovišti ISŠ zúčastnili celostátního
testování čtenářské gramotnosti, jednalo se o on-
line test. V současné době zájem o četbu u mladé
generace rapidně klesá. S tím úzce souvisí  cel-
ková narůstající neschopnost  porozumění textu.
Testování ověřuje úroveň verbálního vyjadřo-
vání, mapuje analytické a kritické myšlení. Zjiš-
ťovala se tak orientace v textu a dovednost jeho
interpretace. Bylo nutné zapojit i logické myšlení
a vlastní čtenářskou zkušenost. Úkoly vycházely
z reálných situací každodenního života. Výsledky
testu tak objektivně zobrazily individuální čte-
nářské dovednosti žáků. 

Testování je zároveň výbornou formou pří-
pravu k „ostrým“ didaktickým testům z českého
jazyka a literatury, které studenty čekají v rámci
státní maturitní zkoušky. Mgr. D. Pelcová, ISŠ

Výměnný pobyt žáků v polském Rybniku
kladem v anglickém jazyce byla pro nás silným
kulturním zážitkem i jazykovým přínosem.

Návštěva Osvětimi přispěla k danému tématu
svým zcela zvláštním způsobem. Přátelské vztahy
mezi moravskými a polskými studenty se pěkně
rozvinuly, což se projevilo i při týmové spolupráci
v závěrečné powerpointové prezentaci. Zde mlá-
dež zpracovala úkoly na dané téma, spojené
s osobními prožitky.

Také pohostinnost přátel v partnerské škole
i v hostitelských rodinách obohatila naše inter-
kulturní zkušenosti. V prvním květnovém týdnu
proběhne návštěva polských přátel v Rousínově,
na kterou se velmi těšíme.

Mgr. Z. Lešková, ISŠ

V soutěži chlapců se naši žáci umístili na 4.
místě. Musím naše družstvo pochválit, neboť  po-
trápilo favority a každé utkání bylo vyrovnané
a zajímavé.Zejména vyškovská družstva byla
složena z aktivně hrajících hráčů, a proto  výkon
našich  hráčů byl proti nim příjemným překva-
pením. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci
školy. Mgr. J. Sekerková, J. Lekavý, ISŠ

Košíková středních škol

Odbíjená středních škol

naše děvčata hrou na síti. Výškový průměr našich
hráček byl cca 160 centimetrů a tím byla dána
hra na síti.

Naopak hoši byli na síti razantní, ale hra v poli
chtěla doladit. Měli na víc než na čtvrté místo, ale
některá utkání po taktické stránce nezvládli. Stej-
ného mínění byl i rozhodčí Lukáš Konečný, bý-
valý absolvent naší školy. Snad se příští rok za-
daří lépe. Mgr. J. Sekerková, ISŠ

Dole zleva Zdena Hrabálková, Michaela
Škraňková, kapitánka Lenka Ostrá, nahoře zleva
Michaela Stehlíková, Lucie Slaná, Lada Lojkás-
ková, Dana Lanžhotská, Iva Zabilová.

Dole zleva Kratochvíl Marek, Kolář Jakub,
Zmeškal Marek, nahoře zleva Cekul Martin, Ker-
buda Šimon, Mlčouch Lukáš, Brtníček Daniel,
Hošek Aleš, Joska Tomáš.

Družstvo dívek – klečící zleva: Kliková, Spiří-
ková, stojící zleva: Zrubcová, Řepková, Sméka-
lová, Stávková, Kyjovská, Kotolánová, Kneslová,
Provazníková.

Družstvo chlapců
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• Široký výběr jízdních kol
pro každou příležitost

• Kompletní sortiment
 doplňků pro cyklistiku

• Odborný servis
• Jarní akce – doprodej

 modelů 2010 s výraznými
slevami

Nově otevřeno

po-pá 9–18 hod.
so 8–12 hod.

Slavkov u Brna • Slovákova 1435 • tel. 777 665 205

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
hledá

pracovníky stavebních profesí:

tesař, zedník, obkladač
a sádrokartonář
na hlavní i vedlejší pracovní poměr.

Sídlo: Topolová 1418, Slavkov u Brna
Ing. Dvořák, tel.: 607 913 573 • www.dvm.cz

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

DROBNÉ OPRAVY: 
• v˘mûna v˘fukÛ,

kapalin, brzdo-
v˘ch destiãek

• dále dle dohody

OTEV¤ENO: 
Po–Pá 8–17 h
So dohodou

Areál AGROKLAS
(u vodojemu)

Topolová 1418
Slavkov u Brna

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

Pfiijeìte se pfiesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.



REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

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

■ ke každé zakoupené proceduře nad 300 Kč
whirpool pro 2 osoby zdarma!

■ ke každému zakoupenému dárkovému
certifikátu získáváte  automaticky 10% slevu

Vybírat můžete ze široké škály procedur: 
■ Masáže havajské,  lávovými

 kameny, medové, antimigrenózní,
aroma tera peutické, lymfodrenáže
a řada dalších

■ Koupele přísadové, bylinné nebo se solemi, whirlpool
■ Léčebné zábaly rašelinové
■ Kosmetické tělové zábaly, peeling celého těla, léčba

celulitidy ultrazvukem

AKČNÍ
NABÍDKA

Pro měsíc květen a červen pro vás Lázeňský dům
ve Slavkově u Brna připravil několik akčních nabídek:

Pro velký úspěch prodlužujeme zvýhodněnou nabídku detoxikační
a redukční terapie:
■ přístrojová lymfodrenáž se slevou 50 % (místo 300 Kč nyní 150 Kč)
■ manuální lymfodrenáž se slevou 20 % (místo 300 Kč nyní 240 Kč)
■ jarní detoxikační medová masáž se slevou 22 % (místo 450 Kč nyní 350 Kč)

■ pořádáme také cvičení pro těhotné,
kardiaky a jógu v denním životě

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

na
bí

zím
e - pomníky z přírodního kamene

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

z přírodního kamene

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

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

www.kamenictvi-safranek.cz
DUBEN / KVĚTEN – SLEVA AŽ 30 %

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

po, st 7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

604 272 975
725 397 914

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

PRODEJNÍ
DOBA:

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

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

KOLOROVACÍ CENTRUM
PRIMALEX Slavkov u Brna

Mícháme na počkání vnitřní
a fasádní barvy, barvy na kov i dřevo

nový PRIMALEX PLUS 15 kg za 370,–

Otevřeno: Po–Pá: 6.45–12.30, 13.30–17.00
So: 8.00–11.00

Najdete nás: U Mlýna 1075 ve Slavkově u Brna
Kontakt: 544 227 257 nebo 731 305 759



Noc kostelů je ekume-
nická, kulturně-společen-
ská akce, jejímž cílem je
nabídnout setkání s křes-
ťanstvím prostřednictvím
pestrého programu pro
všechny věkové kategorie,
vzbudit zájem o kulturní
hodnotu církevních staveb

a také o křesťanské tradice. Během Noci kostelů se veřejnosti otevřou
dveře kostelů a modliteben a zpřístupní místa, kam se návštěvník
běžně nedostane.

V pátek 27. května 2011 večer budete mít ve Slavkově možnost

Program noci kostelů 27. května 2011
Farní kostel Vzkříšení Páně s kaplí sv. Jakuba (17.50–23.15)
17.50–18.00 Vyzvánění všemi zvony
18.00–18.45 Slavnostní mše svatá
18.50–19.00 Zahájení Noci kostelů
19.00–19.15 Bylo, nebylo – historie kostela a farnosti
19.00–22.30 K čemu to slouží? – výstava bohoslužebných předmětů

a oděvů
19.00–22.30 Po 183 schodech – prohlídka kostelních hodin a zvonů
19.00–20.15 Kam se podíváš, samé píšťaly – prohlídka kůru a varhan
19.15–19.30 Pastýř a ovečky – vystoupení dětí  z MŠ
19.30–20.00 Incubator Dei, aneb chceme žít, chceme růst – pěvecké

vystoupení scholy
20.00–20.15 Bylo, nebylo – historie kostela a farnosti
20.15–20.30 Varhanní hudba J. S. Bacha, G. F. Händela a dalších

autorů – hraje V. Vymazal
20.30–21.30 Kam se podíváš, samé píšťaly – prohlídka kůru a varhan
20.30–20.45 Vím, komu jsem uvěřil – hra farního ochotnického divadla

Simsala Bim
20.45–21.15 Incubator Dei, aneb chceme žít, chceme růst – pěvecké

vystoupení scholy
21.15–21.30 Bylo, nebylo – historie kostela a farnosti
21.30–21.45 Varhanní hudba J. S. Bacha, G. F. Händela a dalších

autorů – hraje V. Vymazal
21.45–22.15 Ave Maria od baroka po současnost – K. Dvořáková,

K. Jiráková a M. Tesáčková – zpěv, J. Dolečková – varhany
22.15–22.30 Vím, komu jsem uvěřil – hra farního ochotnického divadla

Simsala Bim
22.30–23.00 Noční koncert varhanní hudby – hraje Jan Šprta
23.00–23.15 Závěrečné požehnání URBI ET POPULI

celý večer Rozzářené svíce – ztišení a slovo z Bible v kapli sv. Jakuba
celý večer Jak žijeme ve farnosti – prezentace aktivit a společenství
celý večer Práce jak na kostele – fotopříběh z 13 let oprav kostela a fary
celý večer Výstava prací dětí křesťanské třídy MŠ
celý večer Prezentace křesťanské MŠ Karolínka
celý večer Ze života kongregace Chudých školských sester naší Paní
celý večer Farní prodejna – knihy, pohlednice, CD a DVD

Farní pastorační centrum (19.30–23.00)
19.30–21.00 Stavíme kostel – tvořivá dílna pro děti

celý večer Čajovna U Sněhurky a 7 trpaslíků
celý večer Hrajeme už 10 let – prezentace Farního divadla Simsala Bim
celý večer Videosmyčka ze života farnosti

Kaple sv. Jana Křtitele se špitálem (19.00–22.30)
19.00–19.15 Od dávných věků – z historie kaple, špitálu a farnosti
19.15–20.00 Ad maiorem Dei gloriam – vystoupení Pěveckého sboru Gloria
20.15–20.30 Od dávných věků – z historie kaple, špitálu a farnosti
20.30–21.00 Hudba A. Vivaldiho a D. Scarlattiho – T. a A. Bláhovy –

zobcová flétna, T. Pecháčková – čembalo
21.00–21.15 Od dávných věků – z historie kaple, špitálu a farnosti
21.30–22.00 Hudební vystoupení Petry Šanclové a Hynka Tecla –

„Ze země vah“
celý večer Výstava obrazů Darie Novotné
celý večer Výstava kreseb Víta Noska

Kaple Povýšení sv. Kříže na zámku (18.50–23.00)
18.50–19.00 Zahajovací fanfáry Zámecké kapely u zámeckých koníren
19.00–19.15 Slavnostní zahájení s výkladem o kapli
20.00–20.15 Za hlaholu trub – vystoupení Zámecké kapely s výkladem o kapli
21.00–21.15 Za hlaholu trub – vystoupení Zámecké kapely s výkladem o kapli
22.00–22.15 Za hlaholu trub – vystoupení Zámecké kapely s výkladem o kapli

celý večer Veduta na zámku – vystavení obrazu Slavkova z 18. století
celý večer Průběžný výklad o kapli dle počtu návštěvníků a jejich zájmu

Zbořený kostel sv. Jakuba (19.00–22.30)
19.00–21.00 Putování za sv. Jakubem – dovednostní soutěže pro děti a dospělé
19.45–20.00 Zmizelý kostel – výklad o historii kostela
20.45–21.00 Zmizelý kostel – výklad o historii kostela
21.45–22.00 Zmizelý kostel – výklad o historii kostela

Husův sbor Církve československé husitské (19.00–23.00)
19.00–20.45 Hra v kulečník
22.00–23.00 Ztišení při svíčkách s písněmi z Taizé

celý večer Prohlídka kroniky místní náboženské obce
celý večer Fotografie z historie i současnosti Husova sboru
celý večer Výstava fotografií Slavkov u Brna z doby první republiky

Modlitebna Českobratrské církve evangelické (19.00–22.30)
19.00–19.30 Úvodní slovo, prezentace mládeže
19.30–20.00 Pěvecký sbor
20.00–20.30 Letem světem evangelickým zpěvníkem
20.30–21.00 Pěvecký sbor
21.00–21.30 Historie sboru a kdo jsou vlastně evangelíci
21.30–22.00 Zpěv mládeže ze zpěvníku Svítá, prezentace mládeže
22.00–22.30 Závěrečná pobožnost

celý večer Prezentace života sboru

Ve Slavkově u Brna se poprvé
navštívit farní kostel Vzkříšení Páně s kaplí sv. Jakuba a přilehlé Farní
pastorační centrum, kapli sv. Jana Křtitele se špitálem na ulici Špitál-
ské, modlitebnu Husova sboru Církve československé husitské na
ulici Malinovského, modlitebnu Českobratrské církve  evangelické na
Fügnerově ulici, kapli Povýšení sv. Kříže na zámku a zámecký park,
ve kterém bude připomenut zbořený gotický kostel sv. Jakuba.

Vstup na všechny akce je zdarma. Další informace naleznete na in-
ternetové adrese www.nockostelu.cz

Srdečně vás zvou pořadatelé:
Římskokatolická farnost
Husův sbor Církve československé husitské
Sbor Českobratrské církve evangelické

Zámek Slavkov – Austerlitz



Vážení občané, vážení návštěvníci, 
v letošním roce poprvé se v našem městě poslední páteční večer otevřou

vstupní dveře slavkovských kostelů, kaplí a modliteben, které široké veřejnosti
nabídnou jedinečnou příležitost prožít netradiční okamžiky a současně s tím
získat nové poznatky o křesťanství a víře. Budeme mít možnost podívat se do-
vnitř chrámů, které stojí ve Slavkově u Brna jako symboly víry a naděje, vstou-
pit do prostor, které poznamenaly náboženské, kulturní a společenské hodnoty.
Kostel je místem, ve kterém je stále co objevovat, místem, které působí na naši
mysl a duši, místem pro zklidnění, zamyšlení se a rozjímání, utřídění si myš-
lenek, uvědomění si životních hodnot. 

Noc kostelů je příležitostí zastavit se a rozhlédnout se na cestě, v dnešní době
často velmi uspěchaného života. Nenechme si tuto příležitost ujít. 

Ing. Ivan Charvát, starosta města Slavkov u Brna

Milí přátelé, 
připravujeme pro vás netradiční akci Noc kostelů, která je

příležitostí pro všechny k návštěvě kostelů a jejich bohoslu-
žebných prostor i za jiným účelem, než ryze náboženským.

Nebojte se přijít a vstoupit do našich kostelů a modliteben.
Můžete se seznámit nejen s historií našich kostelů a farností,
ale navštívit i místa běžně nepřístupná. Získáte tak jedinečnou
možnost nahlédnout do současného života křesťanských
církví. Celý večer vám budeme k dispozici.     

P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan 
Mgr. Jarmila Řezníčková, evangelická farářka
Mgr. Milan Vostřel, farář Husova sboru

představí Noc kostelů

Modlitebna Husova sboru Církve československé husitské

Zbořený gotický kostel sv. Jakuba Kaple Povýšení sv. Kříže

Kostel Vzkříšení Páně

Sbor Českobratrské církve evangelické

Farní pastorační centrumKaple sv. Jana Křtitele se špitálem



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

* FINANCOVÁNÍ 10×10 – p ímá platba 10 %, po et splátek 9, RPSN 0 %.
O možnostech výhodného fi nancování na splátky se informujte u autorizovaného 
prodejce Jonsered. Zprost edkovatel vykonává zprost edkovatelskou innost pro 
spole nost ESSOX, s.r.o., a ostatní v itele.

Navštivte naši prodejnu:

PRODEJ NA SPLÁTKY

Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Hodnoty bonus  jsou vyjád ené 
v prodejních cenách v etn  DPH a byly aktuální v dob  uvedení do tisku, nicmén
tyto hodnoty se mohou b hem roku m nit. Zm ny cen mohou nastat také ve 
spojení s fl uktuací m ny. Akce platí do 10. 5. 2011. Odpov dnost za tiskové chyby 
vylou ena. Spole nost Jonsered neustále provádí vývoj výrobk , a proto si vyhra-
zuje právo zm nit design, specifi kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní.
Copyright © 2011 Jonsered. Všechna práva vyhrazena. Jonsered a ostatní zna ky 
výrobk  a vlastností jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky ve 
vlastnictví skupiny Husqvarna Group.

VYUŽIJTE MOŽNOSTVYUŽIJTE MOŽNOST 

NÁKUPU NA SPLÁTKYNÁKUPU NA SPLÁTKY 

BEZ NAVÝŠENÍBEZ NAVÝŠENÍ

JONSERED LM 2152 CMDA
Motor Briggs & Stratton 650 Series – objem válce 190 cm³ – 
s vlastním pohonem – ší ka sekání 53 cm – výška sekání 
32–95 mm – objem sb rného koše 61 l

AK NÍ CENA 11.390 K
B žná cena: 11.990 K

M sí ní splátka: 1.139 K *
Financování 10×10 bez navýšení

JONSERED CS 2245
Výkon 2,1 kW – doporu ená délka lišty 15"/38 cm – hmotnost 
bez lišty a et zu 4,9 kg.

AK NÍ CENA 9.490 K
B žná cena: 10.790 K

M sí ní splátka: 949 K *
Financování 10×10 bez navýšení

JONSERED BC 2128
Objem válce 28 cm³ – výkon 0,8 kW – hmotnost bez p íslušen-
ství 4,8 kg

AK NÍ CENA 6.990 K
B žná cena: 7.290 K

M sí ní splátka: 699 K *
Financování 10×10 bez navýšení

BONUS – chráni e sluchu s polstrovaným obloukem 

– V HODNOT  486 K

jons_inz_181x128_2011-jaro_CZ_3.3 3 3.3.2011 15:33:15

Renáta Rumpová
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



Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

Otevírací doba
po, pá 8.00 - 15.00
út 8.00 - 13.30
st, čt 8.00 - 16.00
so, ne zavřeno

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

Klademe důraz na kvalitu
a individuální přístup k zákazníkovi,

zákaznické slevy, přijďte se přesvědčit i Vy!

20% sleva na samozabarvovací
plastové čočky TRANSITIONS

platnost akce do 30. 5. 2011

ZLATNICTVÍ
JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY
NEJNOVĚJŠÍ MODELY:

• briliantových, zlatých
a stříbrných šperků

• snubních prstenů ze zlata i
stříbra

• šperky z chirurgické oceli
• módní šperky Swarovski
• hodinky

DÁLE NABÍZÍME:

• zakázkovou výrobu šperků
ze zlata, platiny a stříbra
s možností vložení briliantů

• zhotovení gravírovaného por-
trétu na zlatou destičku

• navlékání a převlékání perel
• výkup zlata
• prodej dárkových poukazů

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

KOMPLETNÍ 
KADEŘNICKÉ SLUŽBY

SLOVANSKÁ 761
684 01 SLAVKOV U BRNA

TEL. 739 662 691

ČERVINKA, s.r.o.
Zajišťujeme a dodáváme komplexní služby 

v oblasti požární ochrany

Hodějice 104, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 169, mob.: 606 630 539

e-mail: cervinka@cervinka-hodejice.cz

www.cervinka-hodejice.cz

Bezplatná
právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme
ženy

na kancelářskou
práci z domu

Tel.: 777 315 033

www.akr-stehovani.cz

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

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME
PO CELÉ âR

VE·KERÉ BYTOVÉ
A NEBYTOVÉ PROSTORY



RE/MAX Efektiv reality
Husova 21, 684 01 Slavkov u Brna 

email: efektivreality@re-max.cz
www.re-max.cz/efektivreality

Telefon:
733 456 692

725 392 726
603 568 608

RE/MAX Efektiv reality
Slavkov u Brna

petr.hejdusek@remax-czech.cz

1 749 000 Kã

Slavkov u Brna: K prodeji je nabízen byt 3+1
o velikosti 74 m2 se ‰atnou a balkonem. Byt
pro‰el rekonstrukcí – nová moderní kuchyÀ-
ská linka se sporákem. Vyzdûné jádro. Plastová
okna, vytápûní plynem. K bytu náleÏí sklep.

✆ 604 334 706

petr.hejdusek@re-max.cz

999 000 Kã

Vûtefiov: K prodeji je nabízen vybaven˘ RD 3+1
se dvorem, zahradou a moÏností garáÏe (8 km
od Kyjova). V cenû je kuchyÀská linka, sporák
se sklokeramickou varnou deskou, myãkou
a mikrovlnou troubou.

✆ 604 334 706

jaroslav.jelinek@re-max.cz

650 000 Kã

Dambofiice: RD 2+1 se zahrádkou a garáÏí.
V souãasné dobû probíhá celková rekon-
strukce se zámûrem vybudování obytn˘ch
prostor v podkroví – studie rekonstrukce
souãástí prodeje. Vytápûní plynové. 

✆ 724 767 193

jaroslav.jelinek@re-max.cz

1 998 000 Kã

Letonice: K prodeji je nabízen RD 4+2 s tera-
sou, dvorkem a sadem v klidné ãásti obce.
DÛm je po ãásteãné rekonstrukci. Vytápûní
ústfiední na tuhá paliva a nebo el. energii.
MoÏnost v˘stavby krbu. Klid a soukromí.

✆ 724 767 193

jaroslav.jelinek@re-max.cz

1 378 000 Kã

·aratice: Hrubá stavba RD 5 + 1 s plánovanou
garáÏí. Pozemek u domku je vhodn˘ pro malou
zahrádku a nebo bazén. Na pozemku vlastní
studna. MoÏnost vlastních vnitfiních úprav
stavby. Plány k dispozici.

✆ 724 767 193

efektivreality@re-max.cz

od 1 131 000 Kã

Rosínov: Prodej nov˘ch prostorn˘ch bytÛ 1+kk
aÏ 4+kk s balkony ãi terasami. Souãástí
prodeje je sklep. Nízké náklady na bydlení.
V˘tah. MoÏno pfiikoupit parkovací stání
v podzemním podlaÏí.

✆ 733 456 692

milan.lokaj@re-max.cz

2 320 000 Kã

Otnice: Nabízen k prodeji rodinn˘ dÛm 5+1
v Otnicích, okr. Vy‰kov. Jedná se o dÛm
dvoupodlaÏní, cihlov˘ s vestavûnou garáÏí,
samostatnû stojící.

✆ 731 400 212

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

1 587 000 Kã

Slavkov u Brna: Prodej bytu 3+1 o velikosti 74
m2 s balkonem a sklepem. Lze vyuÏít su‰árnu,
prádelnu. Klidná ãást v dosahu centra.

✆ 725 392 726

lubos.slany@remax-czech.cz

1 070 000 Kã

Vy‰kov: K prodeji nabízíme exkluzivnû cihlov˘
DB byt 2+1 – 59,4 m2 s lodÏií o velikosti 3,10
m2, ob˘vací pokoj 16 m2, loÏnice 12,3 m2,
kuchyÀ, ‰atna 2 m2, pfiedsíÀ 6,43 m2, koupelna
4 m2. K bytu náleÏí sklep.

✆ 734 680 218

jana.srncova@re-max.cz

2 750 000 Kã

DraÏovice: Prodej vût‰ího RD 9+1 se zahradou
a dvûma garáÏemi. Vhodné jako vícegeneraãní.
Cihlov˘ dÛm je po skoro dokonãené rekon-
strukci. K domu náleÏí zahrada s vjezdem
z druhé strany.

✆ 603 568 608

jana.srncova@re-max.cz

2 199 000 Kã

Rousínov: Prodej RD 5+1 se zahradou a garáÏí,
má obec. vodu, plyn. ústfied. topení, el., kanal-
izaci, podlaha je z PVC, parket a keramiky,
stfiecha plechová. RD moÏno vyuÏít i jako
dvougener. se samostat. vchody.

✆ 603 568 608

jana.srncova@re-max.cz

2 332 000 Kã

Tuãapy u Vy‰kova: Prodej samostatnû stojícího
RD 4+1 s velkou zahradou (3070 m2), stodolou
a zahrad. domkem, ústfied. topení na plyn,
studna i obec. vodovod, elektfiina. PÛdu moÏno
roz‰ífiit na dal‰í dva pokoje.

✆ 603 568 608

jana.srncova@re-max.cz

1 378 000 Kã

Tuãapy: Nabízíme k prodeji RD 2+1 po celkové
rekonstrukci. Topení na plyn, voda obecní,
kanalizace ve v˘stavbû. Ve dvofie je vlastní
studna a dílna. Pfied domem je pfiedzahrádka
a garáÏ.

✆ 603 568 608

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

2 544 000 Kã

Hodûjice: Prodej prostorné novostavby rodin-
ného domu 3+1 s garáÏí, dvorem a dílnou.
MoÏnost pÛdní vestavby.

✆ 725 392 726

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

2 697 000 Kã

Holubice: Prodej prostorné novostavby rodin-
ného domu 4+kk aÏ 5+kk se zahradou
a moÏností garáÏe na parcele 764 m2. Pfied
dokonãením.

✆ 725 392 726

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

1 961 000 Kã

NíÏkovice: Prodej domu 4+1 se zahradou,
dvorem a moÏností garáÏování. Elektfiina, voda
obecní i studna, plyn pfied domem. Plány na
pÛdní vestavbu k dispozici.

✆ 725 392 726

kvetoslava.plimlova@re-max.cz

760 000 Kã

Ol‰any: Prodej celoroãnû obyvatelné zdûné
chaty 3+1 s koupelnou, verandou a sklepem.
Elektfiina, voda, vytápûní kamny na tuhá paliva.
Lesy, rybafiení, cyklistika.

✆ 725 392 726

kvetoslava.oborna@re-max.cz

Cena v RK

Bíl˘ Vlk – Slavkov u Brna: Prodej novostavby
RD 9+3 uprostfied zahrady o CP 12500 m2

k dokonãení, na hezkém místû u lesa, 6 km od
Slavkova u Brna, na pozemku dvougaráÏ.
K bydlení i k podnikání.

✆ 602 871 686

kvetoslava.oborna@re-max.cz

Cena v RK

Kfienovice u Slavkova: Prodej fiadového RD
5+1 s pfiedzahrádkou, uzavfien˘m dvorem, lze
vyuÏít na dvougeneraãní bydlení. MoÏnost
roz‰ífiení o pÛdní vestavbu a vybudování
vjezdu, v domû ve‰keré IS.

✆ 602 871 686

kvetoslava.oborna@re-max.cz

Cena v RK

Násedlovice: Prodej fiadového RD 3+1 s vjez-
dem, zahradou a dvorem. Vhodné k bydlení
i rekreaci. MoÏnost roz‰ífiení o pÛdní vestavbu,
dÛm je napojen na ve‰keré IS. Hezké a klidné
bydlení.

✆ 602 871 686

kvetoslava.oborna@re-max.cz

Cena v RK

Vy‰kov: Prodej stavebního pozemku o CP 1213
m2 s vlastní studnou, ve‰keré IS na okraji
pozemku. Îádaná lokalita, moÏná v˘stavba jed-
noho nebo i dvou RD, vhodné k bydlení
i k podnikání.

✆ 602 871 686

milan.lokaj@re-max.cz

1033 Kã/m2

Újezd u Brna: Nabízen k prodeji exkluzivnû
velmi pûkn˘ stavební pozemek vhodn˘ pro
stavbu rodinného domu. Na hranici pozemku
jsou ve‰keré IS. Celková plocha 1539 m2.

✆ 731 400 212

milan.lokaj@re-max.cz

1 983 000 Kã

Rostûnice-Zvonovice: K prodeji je nabízen
prostorn˘ zdûn˘ RD 4+1 s garáÏí, zahradou
a terasou (7 minut od Vy‰kova). DvoupodlaÏní
budova je ve fázi hrubé stavby. Dokonãení
v kvalitním provedení zaji‰tûno.

✆ 731 400 212

milada.mrakavova@re-max.cz

866 000 Kã

Ivanovice na Hané: Prodej cihl. bytu 2+1 o CP
74 m2. Nachází se v 2 NP/2. Okna dfievûná,
v obytn˘ch místnostech parkety, na chodbû
a v kuchyni PVC. Byt nezafiízen˘, nutná men‰í
rekonstrukce WC. K bytu náleÏí 2 sklepy.

✆ 734 682 679

milada.mrakavova@re-max.cz

774 600 Kã

Raãice-Pístovice: Prodej stavebního pozemku
o rozloze 794 m2. Na okraji pozemku kanal-
izace, plyn, voda cca 200 m. Pozemek lze
roz‰ífiit aÏ na 2365 m2. Klidné prostfiedí s v˘h-
ledem na okolní lesy a renesanãní zámek.

✆ 734 682 679
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Cyklostezky 2011
S jarním počasím vyrážejí do přírody mj.

i cyklisté. Současně začíná i každoroční akce
DSO Ždánický les a Politaví – Cyklostezky.
Od pondělí 18. dubna budou k mání i nové prů-
kazky. Vyzvednout si je můžete ve všech 27
obcích na obecních úřadech a ve Slavkově na
podatelně městského úřadu. V platnosti ovšem
zůstávají i průkazky z loňského roku.

Pokud se vám letos podaří navštívit na kole
všech 27 obcí svazku Ždánický les a Politaví,
odevzdejte vyplněnou průkazku s razítky do 5.
září na podatelně MÚ (nebo v obcích na obecní
úřad). Potom budete pozváni na společenskou
akci, která se letos bude konat 28. září (státní
svátek) v Bučovicích. Zde také dostanete dárek
od DSO a diplom a budete zařazeni do sloso-
vání o zajímavé ceny. red.

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance nabídla
ve Slavkově u Brna 25. března, stejně jako
v září loňského roku všem zájemcům možnost
bezplatných zdravotních odborných vyšetření,
konzultací a poradenství. Návštěva u různých
specialistů proběhla ve zvlášť upraveném ka-
mionu. V tomto kamionu, probíhalo vyšetření
dermatologické, oftalmologické, stop kouření
zaměřené na měření CO. Mimo jiné je zde
i stomatologické zařízení, které po přednášce
mediků v MŠ si šly děti prohlédnout. Prohlídce
předcházelo ve školce povídání, kde formou
pohádky bylo dětem za použití plyšových zví-

Ve čtvrtek 14. dubna prezident České re-
publiky Václav Klaus ocenil na Pražském
hradě nejlepší záchranáře z řad profesionálů
a laické veřejnosti.

Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku
Zlatého záchranářského kříže, soutěže odbor-
ného časopisu RESCUE report „O nejlepší zá-
chranářský čin roku 2010“, proběhlo v repre-
zentativních prostorách Pražského hradu za
účasti čelních představitelů státu a jednotlivých
rezortů, které se záchranou života, zdraví a ma-
jetku osob zabývají.

Policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy vy-

Finále zimní střelecké ligy
V Zámecké střelnici E-COM s r.o. ve Slav-

kově u Brna probíhala zimní střelecká liga –
ročník 2010/2011. Pořadatelem byl SSK 0750
E-COM Slavkov u Brna. Tato dlouhodobá stře-
lecká soutěž, s mezinárodní účastí, se konala od
října 2010 do března 2011. Do finále postoupilo
v každé disciplíně pět soutěžících s nejvyšším
počtem bodů, které získali ze čtyř nejúspěšněj-
ších kol. Finále se uskutečnilo v neděli 27.
března od 9 hodin. Vyhlášení výsledků bylo ve
14.30 hodin a dopadlo následovně:

Disciplína SPM 5+30: 1. Radek Kaplánek,
2.  Jindřich Goldhammer, 3. Radek Toman;
disc. SP 30+30: 1. Antonín Páviš, 2. Ivan Né-
methy, 3.  Radek Kaplánek; disc. VP 15+15: 1.
Ivan Némethy, 2. Radek Kaplánek, 3. Antonín
Páviš;  disc. VZPi 60: 1. Jindřich Goldham-
mer, 2. Libor Šícha, 3. Radovan Kluka. Závod-
níci, kteří se umístili na prvních třech místech
obdrželi – kromě medaile a diplomu – také věc-
nou cenu.

Děkujeme za podporu všem svým členům
a příznivcům tohoto pěkného sportu.

Ludmila Pilátová

užil této příležitosti a na slavnostním rautu udě-
lil čestná uznání, plakety policejního prezi-
denta pprap. Jakubu Piňosovi a prap. Pavlu
Vachovi za mimořádné nasazení při záchraně
tonoucích osob dne 1. prosince 2010, kdy v sil-
ném mrazu –8 °C a silné sněhové vánici
s velmi špatnou viditelností dostalo osobní vo-
zidlo s ženou a jejím tříletým synem smyk
a sjelo do rybníka ve Slavkově. Jen díky šťast-
nému osudu přivolaní policisté ženu a jejího
tříletého syna na poslední chvíli, za svého ma-
ximálního nasazení, z ledové vody zachránili.

kpt. Bc. Zuzana Součková

Ocenění pro slavkovské policisty

řátek vysvětleno jak si správně čistit zoubky
a pečovat o svůj chrup.

Od rána až do pozdních odpoledních hodin
poletoval po náměstí Motýl Metaláček (maskot
ZP M-A) a lákal k možnosti vyšetření. Motý-
lek byl nejen zpestřením, ale moc se líbil
hlavně dětem, které si jej hladily, zkoumaly
a rodiče si jej fotografovali se svými ratolestmi.

Mobilně Zdravotně Preventivní Centrum se
setkalo s velkým ohlasem nejen u dětí, ale také
s velkým zájmem občanů všech věkových ka-
tegorií, kteří si velmi dobře uvědomují nutnost
preventivních vyšetření.   žp

Kamion zdraví přijel na náměstí GEODETICKÉ PRÁCE
SLAVKOV U BRNA

mob. 777 187 301
tel. 545 576 505

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

Pprap. Jakub PiÀos a prap. Pavel Vach pfiebírají ocenûní Foto: archiv PâR 

Kamion ZP M-A nabízel moÏnost bezplatn˘ch zdravotních vy‰etfiení Foto: B. Maleãek
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• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 9–17 h

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

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

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

www.jonas-klub.estranky.cz

Cesta za zdravím
Prodej

• bylinné přípravky

pro děti i dospělé

• vitaminy, minerály

• výrobky Aloe vera

• měření glykémie

• konzultace
a poradenství

Předcházet
zdravotním problémům
a také řešit již vzniklé
zdravotní problémy by mělo
být samozřejmostí. To vše řeší
metoda MUDr. Jonáše.
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V sobotu dne 16. dubna byla uspořádána pro
děti z rybářského kroužku a pro členy MRS MO
Slavkov u Brna prezentace s vlastní ukázkou
techniky lovu udicí na plavanou a feeder. V krás-
ném slunečním ránu jsme se sešli na přepadové
hrázi velkého rybníka. Poutavou přednášku
s předvedením obou způsobů si připravil pan Ri-
chard Sigmund, který je členem reprezentačního

Na konci loňského roku 2010 několik spor-
tovních příznivců založilo nový futsalový klub
ve Slavkově s názvem, podle našeho sponzora
a naší „základny“, FC Bučanda Slavkov u Brna
s myšlenkou aktivně hrávat futsal (dříve „malá
kopaná“) a přihlásit se do okresní přeboru.

Prvním našim odehraným zápasem bylo ut-
kání proti Kloboučkám s výsledkem 0:6
v rámci Poháru futsalu 2011, které se uskuteč-
nilo v únoru ve Vyškově. Poté jsme prohráli
i další zápas s Orli Bučovice 1:10 a přípravný
zápas s TJ Mouřínov 3:5. Na těchto zápasech
se projevila především naše nesehranost, pro-
tože hráči si začínají na sebe teprve zvykat.

26. března jsme se zúčastnili turnaje v Mou-
řínově, kterého se zúčastnilo celkem 10 muž-
stev. Na turnaji jsme překvapili nejen ostatní
mužstva, ale především sami sebe, když se nám
podařilo postoupit až do finále a zde porazit
Orli Bučovice 4:2. 

Mistrovská utkání v okresním přeboru Vyš-
kov jsme zahájili 2. dubna s těmito výsledky:

Bučanda Slavkov–Krásenko 04 1:2
Bučanda Slavkov–Litrpool Studnice 4:1
Další domácí zápasy hrajeme 23. dubna za

Honza a Zlatovláska
Zveme vás na divadelní představení

pohádky Honza a Zlatovláska,
která se konají v sále pastoračního

centra v budově římskokatolické fary
ve Slavkově u Brna (levý vchod)

v těchto termínech
sobota 21. 5.  v 16.30 hod.
neděle 22. 5.  v 16.30 hod.
sobota 28. 5.  v 17.30 hod.
neděle 29. 5.  v 16.30 hod.

Na setkání s vámi se těší „Simsaláčata“,
nejmladší členové Farního ochotnického

divadla Simsala

Jarní aktivity rybářského kroužku
týmu ČR v plavané. Výbava profesionála obná-
šela speciální polohovací stoličku, biče, sedmi-
metrovou boloňku, odhozové matchové udice,
feederové pruty a nádoby na míchání návnad.
O každém jednotlivém nádobíčku jsme se do-
zvěděli spoustu zajímavých informací, které
zaujaly nejen děti, ale i zkušené rybáře. Pří-
tomná mládež měla možnost vyzkoušet pose-

zení na závodní stoličce a vlastní lov na připra-
vené biče, což jsou nejcitlivější udice bez navi-
jáku. Každý si po chvíli chytil tu svoji rybičku.

Na velkém rybníku byly donedávna v severo-
západním rohu mohutné stromy morušovníků,
které musely ustoupit technice v rámci revitali-
zace koryta toku řeky Litavy (Cézavy). Plody
těchto zmiňovaných stromů sloužily také jako
obohacená přirozená potrava ryb. Vedoucí ry-
bářského kroužku pan Miroslav Čermák přišel
s nápadem vysázení nových stromků. Se sou-
hlasem města a materiálové podpory TSMS děti,
za pomoci rodičů, vysadily v rámci  prezentace
tři nové stromky právě zmiňovaných moruší.
S dobrým pocitem praktického obohacení vědo-
mostí a s přispěním k výsadbě zeleně jsme se
společně rozešli k sobotnímu obědu.

Za MRS Petr Zvonek

Nový futsalový klub ve Slavkově

ZŠ Tyršova: Bučanda Slavkov–JČ Marefy
a Bučanda Slavkov–TJ Mouřínov. Tímto by-
chom chtěli poděkovat řediteli ZŠ Tyršova,
Mgr. Jiřímu Půčkovi, který nám umožnil ode-
hrát naše domácí utkání na jejich školním hřišti.

Přijďte se na nás podívat, jste srdečně zváni.
Kompletní informace o našem klubu, zápasech
i výsledcích najdete na www.fcslavkov.cz

Za FC Bučanda Slavkov u Brna připravil
Ondřej Koutný

Pfiedvedení zpÛsobÛ lovu Foto: P. Zvonek Sázení stromkÛ Foto: P. Zvonek

Slavkov‰tí futsalisté Foto: archiv
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Golf Club Austerlitz si vás dovoluje pozvat
na Den otevřených dveří, který se bude konat
na golfovém hřišti ve Slavkově u Brna v neděli
8. května od 9 do 15 hodin. Na programu bude
uvítání a prezentace hostů, seznámení se zá-
klady golfové hry, dlouhé a krátké rány, pato-
vání, kázka golfových úderů v provedení pro-

Sběr železného šrotu
Vážení občané, děkujeme za hmotné přís-

pěvky pro Sběr železného šrotu, který se usku-
tečnil v sobotu 9. dubna. Jsme rádi za každo-
roční podporu a spolupráci.

Výsledek letošního sběru umožní zvýšit kva-
litu vybavení, které používáme na letním táboře.
Vylepšení se dočká také zařízení klubovny ve
Slavkově, kde skauti a skautky tráví volný čas
každý týden na oddílových schůzkách.

O letošním ročníku informujeme rovněž na
webu organizace www.junakslavkov.cz .

Vedoucí oddílů Junáka Slavkov u Brna

Skauti a skautky ve slavkovském Junáku
měli v diářích pěkně zaplněno.

Koncem března se konal další ročník Junác-
kého slunovratu. Tentokrát legendu závodu pro-
línaly postavy a úkoly z časů Zlaté horečky na
americkém Severu. Závodili jsme netradičně ve
Ždánickém lese u Nevojic, lepší soutěžní ná-
ladu pomohly vytvořit návštěvy soutěžících
z Lulče a Křtin. Závod začínal ve Slavkově
u klubovny, odkud se musely všechny hlídky
dopravit vlakem do Nevojic a pak chůzí
i během absolvovat označenou trať a deset při-
pravených úkolů.

Závodníci na trati zjistili, co znamenaly věty
uvedené v pozvánce podobné následujícím: 

„Správně si připrav zavazadlo pro cestu na
Klondike!“ 

„Cesta je plná překážek a teď musíte překo-
nat propast!“ 

„Jedině na ohni dokážeš připravit teplé
jídlo!“ 

Rádci a rádkyně z Dvojky a Jedničky se zá-
vodem spojili víkendový program pro kluky
a holky, kteří se tak před i po závodě rozhodně
nenudili. 

Sběr železného šrotu je rovněž tradiční akce
skautů ve Slavkově. Také letos jsme díky vstříc-

nosti ostatních občanů uskutečnili sběr. Získané
prostředky využijeme k obnově táborového vy-
bavení.

K dalším akcím oddílů Junáka Slavkov pat-
řila v dubnu velká hra v tělocvičně, schůzky
v přírodě kolem Slavkova i bowlingový turnaj.

V polovině dubna jsme pomohli sázet
stromky v prostorách bývalé skládky nad gol-
fovým hřištěm. Dobře připravená akce, slu-
nečné počasí a účast našich mladších i starších
členů se vyvedla a všem se líbila, o čemž po-
jednává jiný článek v tomto zpravodaji.

Na závěr chceme pozvat všechny občany na
návštěvu našeho stánku a programu při letoš-
ních Dnech Slavkova, jejichž termín se kvapem
blíží.

Víkend poté se uskuteční zájezd Junáka pro
členy a veřejnost, tentokrát na Pálavu v ryze
vandrovním duchu.

Příměstský tábor Junáka Slavkov, který je
určen pro děti od 5 do 12 let, letos připravují zá-
stupci všech oddílů a uskuteční se 22.–27. srpna
2011. Rovněž tato akce je určena nejen pro naše

Pestré jarní akce slavkovských junáků
členy, ale rovněž pro děti ze Slavkova a okolí.

Děkujeme občanům i příznivcům Junáka za
pomoc i podporu při uvedených akcích. Infor-
mace o všem, co připravujeme, sdělí rádi
osobně, telefonicky nebo emailem všichni ve-
doucí oddílů. Informace nabízí rovněž www.ju-
nakslavkov.cz , kde najdete také adresy webů
většiny oddílů. HcH

fesionálních trenérů PGAC a členů Tréninko-
vého centra mládeže GC Austerlitz, možnost
ověřit si golfové údery na tréninkové ploše, na-
bídky golfového zboží, seznámení přítomných
s pravidly golfového klubu a možnost občer-
stvení v klubové restauraci.

Za GCA prezident Jiří Kovář

Den otevřených dveří na golfu

Junáci Foto: archiv Junáka Sbûr Ïelezného ‰rotu Foto: archiv Junáka

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

Slavkovská výročí
Šlesinger Alois
*1. 5. 1871 Slavkov u Brna, † 7. 1. 1950 Bučo-
vice
Hudbu absolvoval u Leoše Janáčka v Brně, po
absolvování hudebního kursu odchází do Prahy
na konzervatoř. Své první místo nastoupil v Kla-
tovech na hudební škole. Vojenskou službu si
odsloužil v Rumunsku jako kapelník. Pak na-
stoupil v Bučovicích jako ředitel hudební školy
a ředitel kůru. Vyučil třicet varhaníků.

Pražský-Slavkovský Ferdinand Ivanovič
Pražský Ferdinand 
*24. 5. 1891 Slavkov u Brna, † 1979 Mníšek
pod Brdy
Autor četných povídek a vzpomínek ze života
čs. legií na Rusi.

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

HLEDÁM SPOLEâNÍKA
s voln˘m kapitálem
za úãelem provozování
 restaurace ve Slavkovû.

Prostory se nacházejí
v klidné ãásti mûsta,

ale na strategickém místû.
Vstupní kapitál

700 000–1 000 000 Kã
se smlouvou na 10 let.

Investice je urãena na stavební
úpravy a vybavení provozu.

 Informace na telefonu

733 127 578

Blahopřání

Dne 5. června 2011 oslaví 80. narozeniny
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

CHARIN FRANTIŠEK PECHÁNEK

Přejeme mu mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Manželka Hana a sestra Zdena s rodinami.

Blahopřání

Dne 20. dubna 2011 oslavila své 70. narozeniny paní

JIŘINA JACHIMIÁKOVÁ

Hodně zdraví, štěstíčka, ať si stále naše milá babička.
To Ti přejí manžel Karel, dcery Jiřina a Eva s rodinami.

Vzpomínka
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.

Letos tomu bude 40 let, co nás  opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní

MARIE URBANCOVÁ
Dne 6. dubna 2011 by oslavila 90. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají děti Jan, Marie, Ludmila, Anna, Bronislav
a snacha Alena s rodinami.

Vzpomínka

Dne 4. dubna 2011 uplynulo 10 let, co nás navždy opustila paní

ZDEŇKA ŠILHÁNKOVÁ, roz. UHLÍŘOVÁ
(* 15. 8. 1924 – †4. 4. 2001)

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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 2011 uplynulo 13 roků, kdy nás navždy opustil manžel,
 tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
ze Slavkova u Brna

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Slavkovský zpravodaj vychází v této podobě
od r. 1999. Za celou historii se nestalo, že by ne-
vyšel v avizovaném termínu. Vždy začátkem
roku je vypracován harmonogram vydávání
a z něho vyplývá, že zpravodaj v počtu 3200 ks
vychází poslední sobotu v měsíci. Snahou ve-
dení města a vydavatele je, aby se informace
o dění ve městě dostaly co nejdříve ke všem
občanům Slavkova a čtenáři to oceňují. Distri-
buce zpravodaje ukončena nejpozději druhý
den do večera, tj. v neděli. 

Poslední dva roky je časopis doručován do
všech domácností již v sobotu kolem poledne,
tj. v předstihu. Za rychlost a kvalitu roznosu
patří naší distributorce velký obdiv a dík. Ale
bohužel, nezavděčí se všem. Některé domy
(konkrétně na sídlišti Nádražní) mají zamčené
vchodové dveře a jen jeden společný vhoz. Na
zazvonění obvykle nikdo neotvírá, a tak doru-
čovatelce nezbývá, než příslušný počet zpravo-
dajů vhodit do společné schránky. Další osud
výtisků už nemůže ovlivnit. Často se totiž stává,
že někdo z domu zpravodaje vyhodí s ostatními

reklamními letáky a někteří nájemníci potom
neprávem verbálně naši distributorku napadají
z nedoručení zpravodaje. Pro zkvalitnění do-
dávky zpravodaje je třeba, aby domy byly opat-
řeny přístupnými uzavíratelnými schránkami
a jmenovkami. Je-li jeden byt nebo dům ozna-
čen např. dvěma jmenovkami, doručovatelka
vhodí dva zpravodaje.

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. Walt-
rové. Dále pak celý měsíc jsou k dispozici vý-
tisky v redakci zpravodaje v Brněnské ulici. Při-
vítáme jakékoliv postřehy týkající se distribuce.

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

Distribuce Slavkovského zpravodaje

JINLONG CLUB KVĚTEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
POZOR! Vstup od 18 let na všechny akce
6. 5. DJ MIKE / dance music / Club/House/Techno/

R&B
7. 5. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´

léta
13. 5. DJ Beat in the mix – Beat mix party
14. 5. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
20. 5. Jaroš Petr / Oldies music - staré pecky , pro

večerní pohodu
21. 5. DJ Kopec & DJ Jabko / Rockotéka / New

metal, Rock, Pop
27. 5. DJ MIKE / dance music / Club/House/Techno/

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

WWW.JINLONG-CLUB.CZ
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Marie Kolářová (1921) 25. 3.
Vlasta Floriánová (1922) 25. 3.
Petr Týnovský (1925) 30. 3.
Petr Moravec (1968) 30. 3.
Jaroslav Lilko (1951) 4. 4.
Jarmila Hladká (1936) 5. 4.
Eva Kachlířová (1946) 7. 4.
Marie Robešová (1917) 8. 4.
Emílie Vašková (1926) 8. 4.

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

Vzpomínka
Dne 24. dubna 2011 uplynul jeden rok od smuté chvíle,

kdy nás navždy opustil pan

ALOIS KUČERA
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Děkuje celá rodina.

Vzpomínka

Dne 27. dubna 2011 by se dožil 90 let náš tatínek, pan

LADISLAV PŘIKRYL
Zemřel 12. září 1987

a 5. července 2011 by se dožila 95 let naše maminka, paní

ANNA PŘIKRYLOVÁ
Zemřela 19. listopadu 2010

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 24. dubna 2011 uplynulo osm let, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
Stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.

Vzpomínají Věra, Alena, Ivan s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí. Ta rána stále bolí a zapomenout

nedovolí. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo měl Tě rád, vzpomíná dál.

Dne 8. května 2011 uplyne druhé smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Zdeňka a celá rodina.

Vzpomínka

V únoru jsme si připomněli 105. narozeniny našeho tatínka, pana

OLDŘICHA KOŘÍNKA

Dne 2. května by se dožila 100 roků naše maminka, paní

JOSEFA KOŘÍNKOVÁ
S vděčností vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka
Tak náhle odešla jsi od nás, na rozloučení nebyl čas, bolest, kterou jsi zanechala,
zůstala v nás. Pustý je domov, smutno je v něm, cestička na hřbitov zůstala jen.

Dne 7. května 2011 vzpomeneme 4. výročí, kdy nás navždy  opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní

OLGA KUČEROVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcera Olga

a synové Karel a Gustav s rodinami.

Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.

Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.

Nemá kdo potěšit a krutou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy nedovolí.
Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2011 vzpomeneme šesté smutné výročí, kdy nás navždy
opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,

švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.

KOUPÍM byt do OV ve Slavkově a okolí,
cena do 850 000 Kč. Tel. č. 776 287 263.

PRONAJMU 1+1 až 2+1 RD ve Slavkově se
zahrádkou. Cena 8700 Kč + vlastní vodoměr.
Tel.: 734 477 655.

PRODÁM garáž na Zlaté Hoře. RK nevolat!
Tel. 724 919 616.

PRODÁM byt v OV 2+kk, Koláčkovo nám.,
Slavkov. CP 60 m2, cihlový, 2. NP, po kom-
pletní rekonstrukci, cena 1 550 000 Kč. Tel.
603 542 928.

HLEDÁM rodinný dům se zahradou v obci
Slavkov u Brna a okolí. Děkuji za nabídky.
Tel.: 605 514 210.

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

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

ELEKTRICKÉ SKÚTRY – dojezd až 120 km.
Prodej a servis, www.akumoto-brno.cz. Brno-
Líšeň, Obecká 2, tel. 608 467 251.

KOUPÍME dům, byt nebo pozemek ve Slav-
kově a okolí do 15 km. Tel. 603 542 928.

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

PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové pří-
pojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 310 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

REVIZE do (a nad) 1000 V, revize elektrospo-
třebičů, ručního nářadí a svářeček, elektro-
práce, překlady v NJ. tel.: 602 830 485. Viz:
www.elektro-krejci.cz

AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.

DARUJI za odvoz starší pohovku a 2 křesla.
Tel. 775 287 293.

INZERCE

Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně očeká-

vány radou starších na sletu čarodějnic v sobotu
30. dubna od 16 hodin na hřišti naproti VaK
v ulici ČSA. Zde budeme křepčit a dovádět kolem
ohně. Výběr oděvů a dopravního prostředku je na
vaší fantazii. Je možné donést si špekáček a prut
na opékání, také drobné na čaj.

Srdečně zve sdružení čarodějnic
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Program fiímskokatolické 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.

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 5. 5. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 6. 5. dopoledne.
Udílení svátosti nemocných v kostele, pátek 6.

5. v 18.00. 
Pěší pouť do Žarošic 7. 5. v 11.00 z kostela.
První sv. přijímání, neděle 22. 5. v 8.30.
Pouť k sv. Urbanu na Urbánku, neděle 22. 5.

v 18.00 (křížová cesta v 17.00).
Noc kostelů ve Slavkově, pátek 27. 5.
Výlet rodin na sv. Kliment, neděle 29. 5.
Mše sv. a modlitby za uzdravení, kněz a kaza-

tel o. Anthony z Indie, pondělí 30. 5. kostel
18,00.

Na faře jsme pro vás k dispozici:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Zajděte si na švédské stoly
budou chodit s nosem nahoru. Budou nafou-
kaní.“ Avšak opak je pravdou. Nejsou-li lidé
chváleni a necítí-li se oceněni, právě tehdy vy-
padají domýšlivě. Opravdu není možné přehnat
upřímnou a vážně míněnou chválu ... 

„Chizkijáš tenkrát všechny lévijce pochválil,
neboť si ve službě Hospodinu počínali skutečně
znamenitě…“ (parafrázovaný text Bible – 2. Pa-
ralipomenon 30,22a)

„Většina z nás si neprojevuje tolik chvály, kolik
bychom měli.“ G. Smalley

Začněme to napravovat třeba právě teď,
v květnu, a poděkujme  našim maminkám a ba-
bičkám za jejich obětavost a lásku, s jakou se
o nás starají.

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
i v květnu na sobotní bohoslužby 14. a 28. května
na adresu 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

Jednou z úspěšných komunikačních metod je
to, čemu se říká „švédské stoly“. Pochopitelně ji
můžete využít v manželství, ale také v rodičov-
ství, přátelství či v jakémkoli jiném vztahu. Je to
jako dát někomu obrovskou energetickou injekci
nebo nakrmit někoho obrovskou porcí jídla.
Vybrali jsme jednoho člena rodiny a šedesát se-
kund ho „bombardovali“ chválou. Říkali jsme
cokoli pozitivního, co nás napadlo. Po šedesáti
vteřinách byl dotyčný „přecpaný“. Pro jednot-
livce, který byl takto chválen, to bylo ohromující.
Jen seděl a říkal: „Ach, jasně. Díky moc. Dobře.
Tomuhle věřím.“

Vzpomínám na rozhovory s desítkami žen,
jichž jsem se ptal: „Jak často potřebujete, aby
vás manžel chválil?“ Byl jsem překvapený, že
opakovaně odpovídaly: „Pokaždé, když ho to na-
padne.“  Skoro všechny ženy říkaly: „Na chválu
mám neomezenou kapacitu.“ Na základě těchto
rozhovorů jsem došel k závěru, že se nemusíme
obávat, že bychom někoho chválili příliš. Někteří
lidé se ohrazují: „Když je budeme chválit moc,

Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna
je sociální službou, jejímž posláním je nabízet
podporu a pomoc seniorům a osobám se zdra-
votním postižením ve věku od 27 let, které mají
v důsledku stáří nebo zdravotního stavu sníže-
nou soběstačnost a z tohoto důvodu jsou odká-
záni na pomoc jiné osoby nebo instituce. Cílem
zařízení je pracovat s nimi tak, aby byli v rámci
svých možností a zdravotního stavu schopni zů-
stat a co nejlépe žít ve svém přirozeném domá-
cím prostředí.

Služba zároveň podporuje rodiny, které o tyto
osoby celodenně pečují. V době, kdy jejich
blízký využívá Centrum denních služeb, si
mohou odpočinout, obstarat běžné pochůzky,
ale také odejít do zaměstnání nebo udržovat
svoje přirozené sociální kontakty.

Co služba nabízí:
Podle § 45 zákona 108/2006 Sb., o sociálních

službách nabízíme následující základní činnosti:
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskyt-

nutí podmínek pro osobní hygienu
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajiš-

tění stravy
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační čin-

nosti
výtvarné a pracovní činnosti směřující k za-

chování motorických dovedností, aktivity za-
měřené na nácvik běžných denních činností, na
zachování pohybových schopností  a na trénink
paměti

Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím 

Pomoc při uplatnění práv, oprávněných
zájmů a při obstará-
vání osobních záleži-
tostí 

Dále nabízíme:
Svoz/odvoz – v pří-

padě, že uživatel nemá
možnost samostatné do-
pravy, je možné domlu-
vit svoz služebním auto-
mobilem

Canisterapie (kontakt
s pejsky), kterou zpro-
středkováváme ve spolu-
práci s občanským sdru-
žením Rodinná pohoda. 

Provozní doba:

Nabídka Centra denních služeb ve Slavkově

Trápí vás dluhy, exekutoři a nevíte si rady?
Řešíte rozvod manželství, majetkoprávní vy-
rovnaní manželů a nemůžete se dohodnout?
Máte potíže v zaměstnání a potřebujete od-
borné rady z pracovního práva nebo napsat
výpověď či životopis? Nebo řešíte jakoukoli
jinou složitou situaci, se kterou si nevíte
rady? 

Bezplatná charitní poradna je tu právě pro
vás. 

Provozní doba poradny je v pondělí a ve
středu od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.,
ostatní dny po telefonické domluvě.

Poradenství je poskytováno formou osobní,
telefonické či internetové konzultace a to jed-
norázově nebo opakovaně. Jestliže se nemůžete
ze závažných důvodů dostavit do poradny, může
vám být služba poskytnuta v domácím pro-
středí.

Poradna pomáhá a podporuje své klienty
v oblasti: 

Sociálního zabezpečení (dávky státní sociální
podpory a sociální péče)

Právní ochrany 
Občanského, pracovního, rodinného a majet-

kového práva
Bydlení a hospodaření (nájemní smlouvy, ro-

dinné rozpočty, dluhy)
Krizových situací (ztráta bydlení, domácí ná-

silí, ztráta existenčních jistot)
Mezilidských vztahů (např. partnerské

vztahy, rozvodové řízení, svěření dětí do péče)
Pomoci při ztrátě zaměstnání (sepsání živo-

topisu či příprava na vstupní pohovor)
Zprostředkování návazných a jiných sociál-

ních služeb, institucí a odborníků
Pokud potřebujete naši pomoc, můžete se

do poradny dostavit v úředních hodinách
nebo nás kontaktovat na telefonních číslech: 

Pracoviště: Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Vedoucí projektu: Mgr. Iva Kuchyňková, tel.

544 212 021, 731 646 977
Sociální pracovnice: Mgr. Lucie Kuchařová,

tel. 544 212 021, 734 435 125
Email: poradna.slavkov@caritas.cz
Email: poradna.bucovice@caritas.cz
Více informací na www.hodonin.caritas.cz

Charitní poradna ve Slavkově

Upozornění  
Od soboty 30. dubna t. r. bude farní charita

přijímat humanitární dary opět na poliklinice
v původních prostorách proti ordinaci MUDr.
Blankové, a to každou sobotu od 9 do l0 hodin.

Farní charita Slavkov

Provozní doba je každý pracovní den od 8 do
16 hod. Svoz je zajišťován od 7 hod., odvoz je
zajišťován do 16.30 hod.

Provoz centra se řídí zájmem uživatelů, lze ji
upravit dle skutečných požadavků.

Úhrada:
Výše úhrady se řídí vyhláškou 505/2006 Sb.,

činí 50 Kč/hodina
V případě zájmu nebo pro získání podrob-

nějších informací kontaktujte vedoucí zařízení 
Mgr. Lucie Kuchařová, tel. 734 435 125
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
E-mail: cds.slavkov@caritas.cz
www.hodonin.caritas.cz

Centrum denních sluÏeb Foto: archiv ‰koly
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okénko
Minulý měsíc jsme ukončili první část edukač-

ního programu pro diabetiky. Podařilo se nám zís-
kat ke spolupráci zkušenou edukační sestru far-
maceutické firmy Eli Lilly, světového výrobce
inzulinů a potřeb pro diabetiky. Proto chceme na
podzim pokračovat na programu „Konverzační
mapy“, to je provázet pacienty životem s diabe-
tem. Slinivka u zdravého člověka celý den regu-
luje uvolňování inzulinu tak, aby se sacharidy do-
staly do všech lidských buněk, a tak je vyživovaly.
Tam, kde slinivka neuvolňuje vlastní inzulin, nebo
je ho nedostatek, dochází k vysokým hodnotám
krevního cukru, které způsobují onemocnění cuk-
rovkou. Lékař pak musí určit denní dávky inzulinu
injekční formou nebo antidiabetika. Diabetik si
pak musí pravidelně v určené době aplikovat in-
zulin a také se pravidelně stravovat. Aby nedochá-
zelo v průběhu dne k výkyvům, musí to regulovat
množstvím jídla s omezením jednoduchých sa-
charidů, přidáním zeleniny a čerstvého ovoce. Aby
se vyrovnal energetický příjem v jídle, musí také
pravidelně zařadit do svého denního programu ak-
tivní pohyb. Proto se také doporučuje jíst častěji
v menších dávkách. Už ve starověku napsal Ci-
cero: „Musíme jíst, abychom žili, ne žít, abychom
jedli“. To zcela platí pro diabetiky, kteří se musí
naučit každý den vypočítat si doporučený příjem
potravin, zejména těch, které obsahují sacharidy
a omezit i tučná jídla. Pohyb je pro diabetika lék
a je jedno, zda se jedná o společná cvičení, práce
na zahrádce, jízda na kole, nebo pěší vycházky.
Samozřejmě i pohyb by měl být pravidelný. 

Proto pořádáme v termínu 10.–17. května tý-
denní rekondiční pobyt v lázních Luhačovice, kde
využíváme odborníky na léčbu diabetu. Užijeme
si lázeňské procedury, cvičení a plavání, pěší vy-
cházky v areálu lázní a také se přesvědčíme, že di-
abetická dieta může být nejen zdravá, ale i chutná.
Náš pobyt letos bude v době otevírání hlavní lá-
zeňské sezony a svěcení pramenů, provázené
celou řadou kulturních programů např. i vystou-
pením bratří Ebenů. 

Ještě máme volná místa na ozdravný pobyt
u moře v oblíbeném italském letovisku Bibione
v blízkosti Benátek a Terstu. V termínu 9.–18. září
je cena 2850 + 150 Kč pojištění. Ubytování v apart-
mánových domech v blízkosti moře. Záloha do
konce května a úhrada celého poplatku do konce
července v naší kanceláři v dětské části polikliniky.  

Právě v květnu, kdy příroda dává to nejlepší do
růstu rostlin, je čas i na sběr léčivek, které se také
používají jako podporné látky při léčbě cukrovky.
Jsou to zejména listy kopřivy, smetanky, čili pam-
pelišky, listy břízy, borůvky, brusinky. Můžete si
z nich připravit odvar. Zvláště vynikající léčivka
je obyčejná kopřiva. Mladé výhonky poslouží
k regeneraci organismu, výtažek se používá do
šamponů a zahrádkáři znají kopřivy jako výborné
hnojivo a prostředek proti mšicím a sviluškám.
Kopřivy se používají i v kuchyni, do polévek, sa-
látů, protože obsahují řadu vitamínů a minerálů.
Můžete vyzkoušet kopřivové nočky, na které po-
třebujete: 250 g tvarohu, 200 g mladých kopřiv, 2
vejce, 50 g másla, krupičku, pepř, sůl, muškátový
oříšek. Vejce utřeme s máslem, přidáme tvaroh,
nasekané kopřivy a koření, zahustíme krupičkou.
Lžící vykrajujeme nočky, které zavaříme ve
vroucí vodě. 

Z mladých listů pampelišky připravíme vý-
borný salát. Pokrájené listy smícháme s bílým jo-
gurtem, přidáme cibulku nebo pažitku, okoře-
níme. S celozrnným pečivem máme chutnou
večeři, nebo svačinu. Marie Miškolczyová

Rady do zahrady – květen
Pranostika: Deštivý květen – žíznivý říjen.
Tato pranostika se vyplnila v loňském roce,

kdy v květnu spadlo neuvěřitelných 204 mm
a v říjnu naopak jen 10 mm dešťových srážek.
Při současném nedostatku vláhy by bylo zapo-
třebí, aby srážky přicházely pravidelně v po-
době zahradnického deště a zavlažovaly námi
vysetou a vysázenou zeleninu, brambory a ze-
lenající se travní plochy.

Za krásného květnového počasí vyséváme
další odrůdy mrkve, kedluben, hrachu nebo sa-
látu pro postupnou sklizeň. Jednotíme již vze-
šlou mrkev, petržel, cibuli a další přímo setou
zeleninu. Současně důsledně odstraňujeme
všude přítomné plevelné rostliny, které při pře-
množení odebírají živiny kulturním rostlinám
a zeslabují jejich růst. Jak nás minou „zmrzlí
muži“ Pankrác, Servác, Bonifác, můžeme již
na venkovní záhony vysazovat teplomilnou ze-
leninu – rajčata, papriky, salátové okurky, me-
louny, celer. Papriky sázíme po dvou rostlinách,
aby si vzájemně vytvářely oporu. Při nedo-
statku vláhy vše zavlažujeme.

Ani v ovocné zahradě se práce nezastaví. Ve
fázi kvetení nebo po odkvětu je ještě vhodná
doba řezu broskvoní, popřípadě i jiných pec-
kovin. Očekáváme-li nežádoucí bujný růst jab-
loní a hrušní, můžeme jej zmírnit prosvětlením
nadměrně rostoucí a zahuštěné koruny, a to
u těch stromů u nichž jsme neuskutečnili zimní
průklest. Pro oslabení tohoto růstu a zvýšení
plodnosti ohýbáme podle typu koruny postraní
výhony i tenčí větve do šikmé, vodorovné nebo
skloněné polohy. Poopravíme úvazky stromů,
které jsou po výsadbě již usazeny, aby neza-
škrtily tloustnoucí kmeny nebo větve. Půdu
okolo stromků pravidelně okopáváme a zbavu-

jeme plevelů. Pro udržení dostatečné vlhkosti
půdy se osvědčila nastýlka z drcené kůry, kom-
postu nebo posečené trávy. Tato vrstva potlačí
růst plevelů, ale velmi rády se do ní nastěhují
hlodavci a mohou okousat stromky nad kořeny.

V ochraně proti chorobám a škůdcům po-
kračujeme postřiky proti strupovitosti a sou-
časně proti padlí, např. TOPAZ 100 EC,
PUNCH 10 EW nebo TALENT. Později DIT-
HANE DG NEOTEC, MERPAN 80 WG, PO-
LYRAM WG nebo THIRAM GRANUFLO.
Proti pilatce jablečné, která způsobuje červi-
vost použijeme CALYPSO 480 SC nebo REL-
DAN 40 EC. Při výskytu listových mšic použi-
jeme PIRIMOR 50 WG. Proti merám
NOMOLT 15 SC a vlnatce krvavé PIRIMOR
50 WG nebo MOSPILAN 20 SP.

Slimáci, slimáčci a plzáci škodí nejvíce na
jaře a na podzim. K hubení použijeme např.
MESUROL SCHNECKEN KORN 0,5 g na
1 m2 nebo VANISCH SLUG PELLETS. Tyto
přípravky nesmí přijít do styku s rostlinami.
Tak jako velmi účinné DUSÍKATÉ VÁPNO
(PERLKA) aplikuje se 30 g na 1 m2 mezi řádky
rostlin. Dusíkaté vápno ničí také plevele a je
výborným dusíkatým hnojivem. Pro ty, kteří
nemají rádi chemii na zahrádce je možno pou-
žít biologický přípravek NEMASLUG. Prášek
se rozpustí ve vodě a zalije se tím záhon. V něm
se pak rozmnoží parazitické hlístice, které vni-
kají do slimáků a ničí je. Přípravek působí
6 týdnů a má pomalejší a menší účinnost. Velmi
se osvědčuje laický způsob, a to lákání plžů do
sklenic zapuštěných do země a částečně napl-
něných pivem. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Chcete se naučit hrát
beachvolejbal?

Tak neváhejte a přijďte ve středu 4. května
v 17 hodin na beachvolejbalové kurty na měst-
ské koupaliště. Treninky budou pravidelně
vždy každou středu od 17. hodin. Jsou určeny
pro mládež ve věku 10 až 17 let a zdarma! 

Na setkání s vámi se těší SK Beachvolley-
ball Slavkov

Byli jste svědky
 dopravní nehody?

Ve středu 30. března kolem půl jedenácté
večer se na silnici mezi Křenovicemi a Slav-
kovem u Brna stala dopravní nehoda. Osobní
motorové vozidlo Opel Astra tmavě červené
barvy jedoucí směrem na Slavkov se střetlo
s chodcem.

Ten utrpěl smrtelné zranění. Vyškovští kri-
minalisté v průběhu šetření zjistili, že v době
dopravní nehody místem projíždělo blíže ne-
zjištěné vozidlo, pravděpodobně bílé nebo
stříbrné barvy. Vozidlo jelo po silnici I. třídy
č. 50 ve směru od Brna, ve Slavkově u Brna
odbočilo na Křenovice, a na konci aleje (před
odbočkou k firmě ACHP) míjelo v protisměru
jedoucí vozidlo Opel Astra.

Policie České republiky žádá řidiče výše
zmíněného vozidla případně další svědky,
kteří by mohli osvětlit okolnosti této události,
nebo se vyjádřit k pohybu chodce po komu-
nikaci, aby se přihlásili v pracovní době (7–
15 hod.) na tel. 974 639 356, popř. 974 639
321, nebo kdykoli na číslo 724 842 231.

Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Navrátilová

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  kkvvěětteenn  22001111
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. 5. 10.00 hod. spol. Oslava Svátku práce. Projev k 1. máji a bude promítnut film Nevinnost Kino JAS ZO KSČM Slavkov u Brna
5. 5. 16.00 hod. výst. Výstava grafik Adolfa Borna „Historie pro pokročilé“. Vernisáž výstavy se uskuteční Historický sál ZS-A Zámek Slavkov - Austerlitz

ve čtvrtek 5. 5. v 17 hodin v Historickém sále, od 16 hodin autogramiáda.
7. 5. výst. Klubová výstava ohařů v zámeckém parku zámecký park MSKAO 
8. 5. spol. Vzpomínkové akce k 66. výročí osvobození Československa hájenka Zlatý jelen ZO KSČM Slavkov u Brna

začátek akce v 10 hodin u pomníku Jiřího Jírovského u Zlatého Jelena
odjezd autobusu z parkoviště na ulici B. Němcové v 8.30 hodin

8. 5. spol. Den otevřených dveří na golfovém hřišti golfové hřiště Golf Club Austerlitz
13. 5. výst. Výstava fotografa Jiřího Kolbaby People. Výstava bude otevřena od pátku 13.5., galerie v přízemí Zámek Slavkov - Austerlitz

slavnostní zahájení s autorem proběhne v neděli 15. 5. v 15 hodin.
Od 15.30 hodin se uskuteční diashow „Fotograf na cestách - splněný sen“.

17. 5. 13.00–16.30 hod. spol. Den otevřených dveří ZUŠ Fr. France ZUŠ Slavkov u Brna ZUŠ Slavkov u Brna
17. 5. 17.00 hod. kult. Absolventský koncert žáků ZUŠ Fr. France sál ZUŠ ZUŠ Slavkov u Brna
18. 5. spol. Mezinárodní den muzeí Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
18. 5. 16.30 hod. kult. Taneční koncert žáků ZUŠ Fr. France sál Bonaparte ZUŠ Slavkov u Brna
19. 5. 17.00 hod. kult. Absolventský koncert žáků ZUŠ Fr. France sál ZUŠ ZUŠ Slavkov u Brna
19. 5. 17.00 hod. výst. Floristická výstava Božská komedie. Jubilejní 10. ročník. Vernisáž výstavy Historický sál ZS-A Zámek Slavkov - Austerlitz

spojená s módní přehlídkou se uskuteční ve čtvrtek 19. 5. od 17 hodin v Historickém sále.
20. 5. 13.00–17.00 hod. kult. Talentové zkoušky do hudebního a tanečního oboru ZUŠ Slavkov u Brna ZUŠ Slavkov u Brna
21. 5. 17.00 hod. kult. Koncert J. Strauss orchestr Die flotten Geister Z operety do operety se sólisty Historický sál ZS-A Zámek Slavkov - Austerlitz

Luisou Albrechtovou a Milanem Vlčkem v Historickém sále zámku. Vstupné 230 Kč
v předprodeji a 280 Kč na místě. Předprodej vstupenek na pokladně zámku (tel: 544 227 548).

26. 5. 17.00 hod. spol. Beseda se spisovatelkou Simonou Monyovou. Přímo na místě bude možnost Rubensův sál ZS-A Zámek Slavkov - Austerlitz
zakoupit si za zvýhodněnou cenu autorčiny knihy i s autogramem

27. 5. spol. Noc kostelů (program viz vnitřní dvoulist zpravodaje)
Probíhající výstavy: 
do 1. 5. výst. Můj svět v pastelech – L. Müllerová
do 1. 5. výst. Napoleonská epocha na pohlednicích ze sbírek ZS-A
do 15. 5. výst. Jarní výstava Záchvěvy motýlích křídel – MKS Mohelnice
do 5. 6. výst. 100 let centra Zeistu – R. van Gemeren

Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v květnu: úterý – neděle 9–17 hod., poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.
V sobotu 28.5.2011 bude celý areál zámku i parku po celý den z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.

Pěvecký sbor Mladost
opět nezklamal

Příznivce našeho pěveckého sboru Mladost,
který znáte z koncertů v zámecké kapli sv.
Kříže, chci informovat o dalším úspěchu sboru.
Po loňské účasti na Mezinárodní soutěži Praga
cantat, kde jsme získaly dvě stříbrná ocenění, se
nám podařilo o víkendu 16. a 17. dubna na Me-
zinárodní soutěži Slovakia cantat 2011, získat
opět stejná umístění, jako v Praze. Soutěžili
jsme v kategorii ženské sbory a lidová píseň
a cappella a vvěřím, že jsme České republice ne-
udělaly ostudu. 

Pokud si budete chtít poslechnout naše zpí-
vání, nejbližší možnost budete mít v sobotu 14.
května při Muzejních nocích na Mohyle
míre, kde budeme mít dvě vystoupení, ve kte-
rých uslyšíte různé skladby našeho repertoárů.

Těšíme se na vaši návštěvu a věřím, že i na
našem zářijovém koncertě v zámecké kapli sv.
Kříže, prožijete pěkné odpoledne s hezkým kul-
turním zážitkem. Ilona Zyková

Opět se máme na co těšit. Po roční pauze se
chystá velkolepá muzikálová akce ve Slavkově
u Brna v zahradě zámku. V loni se na tomto
místě 19.června odehrála rocková opera Jesus
Christ Superstar, kterou navštívilo i přes ne
příliš příznivé počasí přes 2000 diváků, kteří

Bídníci v zámeckém parku ve Slavkově
odměnili vystoupení hudebníků, herců, taneč-
níků a zpěváků obrovským potleskem.

Vzhledem k velkému zájmu o další akce to-
hoto typu jsme se rozhodli uspořádat i v tomto
roce divadelní představení. Po jednáních
s Městským divadlem Brno jsme přišli na
úžasný projekt, který vychází z představení,
které má MdB na repertoáru Les Misérables –
Bídníci. 

Zvolili jsme formu, která vychází z Lon-
dýnského slavnostního koncertu při příležitosti
25. výročí uvedení premiéry. Ve Slavkově se
tedy 18. června v prostorách zámecké zahrady
uskuteční slavností koncertní představení mu-
zikálu Bídníci, kde budou diváci moci zhléd-
nout na 14metrovém pódiu téměř čtyřiceti
členný orchestr, který bude doprovázet přes
30 zpívajících herců ve tříhodinovém předsta-
vení. Tento jedinečný zážitek bude umocněn
špičkovým ozvučením a osvětlením s detaily
snímanými na velkou LED obrazovku.

Těšíme se na hojnou návštěvnost a věříme, že
vystoupení ve vás zanechá nezapomenutelný
zážitek. mk

Bídníci Foto: archiv MDB Bídníci Foto: archiv MDB

Mladost Foto: archiv sboru
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MK Austerlitz informuje
Březen je měsíc, který otevírá dveře všem mo-

torkářům. Slavkovský MK uspořádal první závod
26. března Cross Fest Nro3, kterého se zúčastnily
4 týmy s 38 jezdci. Jely se kategorie Fechtl kla-
sik, Fechtl – úpravy, Pitbike a Volná třída do 115
cm3. Závod se konal za příznivého počasí. V 5
hod. ráno sice drobně pršelo, ale trať nebyla
mokrá ani kluzká a neprášilo se. Bylo chladno
a studený vítr, který snad odradil mnohé diváky.
Průběh celého závodu všech tříd se obešel bez
problémů a bez úrazů. Nejsledovanější třída byla
Pitbike – osmnáctičlenné pole závodníků od
6–12 roků. Další akce, pořádaná MK Austerlitz
bude 30. dubna Austerlitz Fechtl Cup8“ – jarní
čtyřhodinový závod na trati v a-reálu Likosu.
Budou vítáni přátelé a fandové tohoto sportu.
Vstup je volný a občerstvení zajištěno.

Nejvyšší světové silniční závody – seriál Moto
OP byl zahájen 20. března v katarském Dauha
jako 1. závod z 18 závodů, pořádaných v růz-
ných zemích naší planety a dokonce 14. srpna
v Brně – snad ne naposled?! Je zbytečné něco
o tomto závodě vysvětlovat. Většina čtenářů vi-
děla tento závod v TV přenosu. Největší pozor-
nost byla upřena na naše dva závodníky. Ve třídě
125 cm3 Jakub Kornfeil z nedalekého Rohatce –
odchovance Oty Krmíčka – skončil na 23. místě.
Před 4-5 lety byl rovnocenný soupeř v Minibike
i seriálu Adria Cup125cm3 Káji Májka. Jen pouhá
vzpomínka na mladého talenta. Nejsledovanější
postava očima českého fandy je Kája Abrahám.
On a jeho číslo 17 se skloňuje již druhý měsíc ve
všech souvislostech motosportu. V tomto závodě
dojel na 13. místě a potvrdil tak, že do této nej...
nej... třídy patří!

Uplyne necelý měsíc od Kataru a 3. dubna je
za tímto datem Jerez – očekávaný 2. závod MS-
GP ve Španělsku. Den 1. 4. zvaný april nebyl
však pro 40 nadšenců a fandů Motodromu Brno,
kteří odjíždějí o půl osmé z Brna autobusem do
Vídně a odtud startují v 11 hod. letadlem do
Madridu a dále do Jerezu, kde jsme měli k dis-
pozici autobus s odjezdem na ubytování v čtyřh-
vězdičkovém hotelu a pro dopravu na závodní
trať 35 km a zpět do města s celkovou prohlíd-
kou. V sobotu ráno jsme vystoupili před bránou
okruhu ještě za tmy, kde již panovala závodnická
atmosféra , na ploše několika fotbalových hřišť
byly stánky a stany s občerstvením a suvenýry.
Po krátké chůzi jsme se usadili na přírodní tri-
bunu a sledovali na velkoplošné obrazovce čtvr-
teční tréninky asi 1 hod. před zahájením trénin-
kových jízd tř. 125 cm3. Potom jsme byli
příjemně překvapeni vedoucí sportovního oddě-
lení pí Benešovou – zároveň ve funkci vedoucí
zájezdu, která nám rozdala 20 vstupenek do depa
závodníků. Co se mi nepodařilo za posledních
10 roků v Brně, měl jsem v Jerezu na krku
a s první skupinou a vlajkonoši spěchal do depa.
První návštěva směřovala do pohádkového areálu
a prostředí AB – Cardion, kde jsme občerstvení,
reklamní čepice a fotodokumentaci. Nutno po-
dotknout, že kromě naší výpravy navštívil stáj
Káji Abraháma i španělský král Juan Carlos,
který je velkým příznivcem motoristického
sportu. Podal Kájovi ruku a zeptal se jak se na
závod těší. Odpověděl popravdě, že tým je
v MOTO GP třídě nový , takže jsou trochu ner-
vózní. Poklepal Káju po rameni a s úsměvem po-
kračoval do stáje Rossiho a Lorenza. Nádherný
a nezapomenutelný zážitek. Jiný kraj, jiný mrav.
Následovala návštěva dalších boxů. Není místo
na popisování všech, ale Agostiniho ani Rendy
Mamole jsem nepřehlédl. Byl to dvouhodinový
živý sen. Následoval očekávaný nedělní závod.

Od rána pršelo, tak jsme trochu zesmutněli. Ve
třídě 125 cm3 na mokré trati překvapil Kuba
Kornfeil svým 7. místem mezi 34 jezdci. Sezonu
tak zahájil výborným výkonem i umístěním. ná-
sledovala třída Moto 2, ve které zatím nemáme
jezdce. Byla náročná pro velký počet startují-
cích. Dále následovala třída Moto GP, ve které
jsme drželi palce našemu favoritu Abájovi. Ve
volném tréninku obsadil 10. místo, ale v kvalifi-
kaci 16. Po nepovedeném startu jel poslední. Po
několika kolech začal předjíždět mnohem starší
a zkušenější jezdce, až po dramatickém průběhu
se dostal na 7. místo a bojoval s Aoyamou.
V osmém kole následoval skluz předních kol
a následný pád v dvojzátočině nedaleko našeho
stanoviště, kde jsem viděl liknavost traťáků, kteří
Káju nehodlali roztlačit. Mému vzrušení a roz-
čilování se divila i desítka přihlížejících Španělů.
Po roztlačení se Karel zařadil na 13.místo, což
bylo uklidňující. Během dalších devíti kol se opět
propracoval na 7. místo, což nikdo nečekal. Při
průjezdu čestného kola skandovali a zdravili
Abáje sousedící Španělé s úsměvem a vztyče-
ným palcem. večer na hotelu jsem si dovolil po-
slat děkovnou esemesku za členy zájezdu a za
MK Austerlitz. K překvapení nás všech došla
během několika minut děkovná odpověď. Po
krátké noci jsme se v pondělí ráno rozloučili
a vzlétli nad Jerez. V letadle s námi cestoval
Loris Capirossi se svým bratrem a Collin Ed-
wards. K vylíčení čtyřdennich zážitků by nesta-
čil ani celý Zpravodaj.

Šestnáctého dubna se konalo první setkání
členů AMK Masarykův okruh v Brně. Po zahá-
jení pronesl úvodní slovo prezident AMK Brno
pan Abrahám. Jeho proslov trval asi 40 minut.
Hlavní téma bylo, jak lze předpokládat . peníze.
Konkrétně se jednalo o 70 miliónů korun. Tako-
vou sumu požaduje promotérská společnost
Dorma. Jedná se o zápis Brna do kalendáře Mist-
rovství světa silničních motocyklů. Sypat tolik
peněz z vlastní kapsy si Masarykův okruh již ne-
může dovolit. Už loni dosáhla ztráta okruhu kvůli
zalistovacím poplatkům více než 78,7 miliónů
korun. Nemá cenu popisovat coby, kdyby Brno
přišlo o toto pořádání, to si prý každý umí před-
stavit. Jak velká tradice je to od roku 1930
a čemu za ta léta musel odolávat. Na závěr cituji
slova člověka nejpovolanějšího. Při Velké ceně
Kataru se prezident promotérské společnosti
Dorna pan Carmelo Expeleta nechal slyšet, že
odchod Brna ze světového šampionátu si nedo-
káže představit. To hovoří za vše. Pro normálního
člověka je tento stav nepochopitelný. J.M.

Závody fechtlů
Motoklub Austerlitz vás zve na vytrvalostní

týmový čtyřhodinový závod v kategoriích
Fechtl úpravy klasik. O přestávce hodinový
závod Pitbike týmů. Závod se koná v sobotu
30. dubna od 10 hodin na závodní trati firmy
Liko-s.

Motoklub Austerlitz vás zve na Fechtl hill
cup #4, který se koná v sobotu 21. května od
11 hodin v serpentinách Slavkov–Rousínov.
Na pořadu jsou závody v kategoricích fechtl
úpravy, fechtl klasik, pařez, pitbikem do 250
ccm, Jawa a ČZ do r. v. 1964.

Memoriál Karla Berky
Ve dnech 6. a 7. dubna hostila tělocvična ISŠ

Slavkov u Brna – pracoviště Rousínov již 7. roč-
ník memoriálu Karla Berky.Tohoto turnaje se
pravidelně účastní všech sedm středních
škol okresu Vyškov. První den se konal turnaj ve
futsalu a následující den proběhl turnaj v nohej-
balu. V obou turnajích hráči předváděli špičkové
sportovní výkony a výsledkem bylo krásných 79
vstřelených branek ve futsalovém turnaji a 26
vítězných setů v nohejbalu.

FUTSAL – ISŠ Slavkov byla zastoupena
dvěma družstvy. ISŠ Slavkov (Boháček Erik,
Forman Rudolf, Koudelka Petr, Kratochvíl
Marek, Mazal Jiří, Pavlinec Ondřej, Knesl Mar-
cel, Lacek David, Kervitcer Petr). Slavkovské
naděje držel dlouho nad vodou famózními zá-
kroky v brance Ondra Pavlinec. I přes urputnou
snahu hráčů v poli to na jiné než poslední místo
ve skupině nestačilo. O něco lépe si vedlo druž-
stvo Rousínova (Klimčík Petr, Deutsch Petr,
Maršálek Hynek, Maršálek Jiří, Dvořák Radim,
Smílek Lukáš a Drešr Filip). Kluci postoupili
z druhého místa ve skupině. V boji o bronz na-
stoupili proti SŠZZE Vyškov a po vyrovnané
bitvě padli až v penaltovém rozstřelu. 

Celkové pořadí: 1. Gymnázium Vyškov, 2.
Gymnázium Bučovice, 3. SŠZZE Vyškov, 3. ISŠ
Slavkov – Rousínov, 4. SOŠ Vyškov, 5. OA Bu-
čovice, 6. ISŠ Slavkov u Brna.

NOHEJBAL – ISŠ reprezentoval tým z Rou-
sínova a byla to reprezentace úspěšná. Tým ve
složení Stašo Tomáš, Deutsch Petr, Maršálek Jiří
a Maršálek Hynek vybojovalo krásné druhé
místo. 

Celkové pořadí: 1. Gymnázimum Vyškov, 2.
ISŠ Slavkov – Rousínov, 3. GYMNÁZIUM Bu-
čovice, 4. SŠZZE Vyškov.

Za předvedené sportovní výkony si zaslouží
všichni velkou pochvalu.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Karel Abrahám Foto: archiv

DruÏstvo futsalu Foto: archiv ‰koly
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I když špačci u nás v posledních létech vý-
jimečně i zimují, jsou stále typicky stěhova-
vými ptáky. Stále není  dosud uspokojivě vy-
světleno, proč nás špačci opouštějí již v létě,
kdy je v přírodě ještě hojnost potravy. Proč je
nutí vrozený pud stále se stěhovat. Někteří vy-
hnízdí i dvakrát v roce, ihned se však i s mla-
dými ptáky vydávají do světa. Nejprve v men-
ších, neuspořádaných hejnech, svá hejna
zvětšují, až vytvoří kompaktní útvar, schopný
se během letu neustále všemi směry měnit,
i střemhlavým letem klamat své nepřátele
a predátory. Stále se měnící mrak hustě na-
hloučených ptáků se zřejmě hodí ke zmatení
lovce, sokol nebo krahujec se prostě nemůže
soustředit na jednu kořist a raději se vydá hle-
dat méně sehrané shromáždění. Jsou to poslové
volnosti, bezpečí, radosti z létání, pro nás, by-
tosti pevně poutané zemskou tíží. Je to soulad
krásy, živosti i úspěšnosti, ale i nenávisti, po-
četná hejna dokáží sebrat a zničit úrodu v sa-
dech i na vinicích. 

Špačci jsou i oblíbeni i proto, že se nevyhý-
bají blízkosti lidských obydlí, s oblibou si

právě tam zakládá hnízda. Aby mu lidi hníz-
dění usnadnili, vyvěšují jim budníky a špaček
nabídnutým pohostinstvím nikdy nepohrdne.
Láká i jeho dovednost napodobit zpěv jiných
ptáků. Jeho zpěv nelahodí tolik našim uším
jako zpěv kosa nebo drozda, vyniká však jeho
mnohotvárnost a předvádění. Vzrušeně třepotá
křídly a ježí peří na hlavě a hrdélku. V jeho
zpěvu slyšíme žvatlání, mlaskání, cvrčení
i mňoukání kočky a další zvuky z okolí, do-
konce i píšťalku rozhodčího na fotbale i lidské
hvízdání. 

Špačci dokážou obsadit i několik budek
v blízkém okolí, nemají tak přísně vymezený
svůj revír, to patří i k taktice jejich úspěšného
množení. Špaččí sameček dokáže obsadit i ně-
kolik hnízdních dutin, i když má již jeden man-
želský svazek uzavřen, je vždy ochoten využít
další příležitosti. Jeho flirt a randíčko není žád-
nou vzácností a samičky z okolí dovedou oce-
nit galantního souseda. Bylo odpozorováno, že
samečci mohou mít v době hnízdění až 5 ná-
hradních manželek. Zpěvem sameček ozna-
muje všem dalším samcům, že tento revír je již
obsazen, samičky však vědí, že tento pán, oděn
do svatebního šatu, který se ve slunečním
světle leskne hedvábně do fialova přes zelený
až rudý nádech je očekává na své usedlosti.
V tomto je špaček mistrem svého druhu, jeho
námaha se vyplatí. 

Špačci i v našem nejbližším okolí obsazují
všechny stromové i jiné dutiny s otvorem od
4 cm. V polovině  šedesátých let byli zařazeni
do seznamu škůdců v zemědělství, stále je
možnost ve vybraných lokalitách jejich výskyt
tlumit. V době hnízdění v jejich potravě pře-
vládají škodlivé druhy hmyzu nad užitečnými,
zejména v lesích dokážou hejna špačků tlumit
i kalamitní škůdce stromů. M. Hrabovský 

Ptáci v ohrožení
Řidiči buďte prosím ohleduplní a sledujte co

se děje na silnici! Toto jsou jen zdokumento-
vané případy úmrtí ptáků vlivem automobilů
ve Slavkově za minulý týden. Velké množství
dalších ptáků ale i žab, ježků, zajíců a dalších
tvorů deně vídáme na všech druzích silnic.
Troufám si říci, že 90% těchto masakrů
můžou řidiči ovlivnit svou jízdou a pozor-
ností a ohleduplností!

Další smrtelnou pastí pro ptáky jsou okna,
která opeřenci vnímají jako „volnou pochu“.
Nárazy pro ně jsou často smrtelné. Tam, kde
často nacházíte  mrtvé ptáky pod okny, je to vět-
šinou z tohoto důvodu. Jak tomu zabránit? Vy-
zkoušená a velmi účinná je 2 cm široká páska
nalepená vertikálně v rozteči max. 10 cm (nebo
1 cm široká v rozteči 5 cm), je možné vytvořit
i síť či jiné obrazce.

Více se dozvíte o této problematice na:
http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1646 
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Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska

Fotbal v květnu
Na městském stadionu se hrají v měsíci

květnu následující mistrovská utkání:

A mužstvo
St 4. 5., 17 h. – Rousínov – čtvrtfinále Kraj-

ského poháru
So 14. 5., 16.30 h. – Bořetice
So 28. 5., 16.30 h. – Lanžhot
Realizační tým: R. Václavíček, J. Andrla, T. Pa-

véska, L. Brandýsová

B mužstvo
So 7. 5., 16.30 h. – Lovčičky
So 21. 5., 16.30 h. – Němčany
R. t.: J. Jelínek, Zd. Ondruška

Dorost
So 14. 5., 14 h. – Hovorany
So 28. 5., 14 h. – Dolní Bojanovice
R. t.: L. Ledvina, D. Udržal, St. Ryšánek

Žáci A a B
So 7. 5., 9 h. – Lovčičky, 10.45 h. – Nesovice
Út 10. 5., 17 h. – Bohdalice
St 11. 5., 17 h. – Šaratice
So 21. 5., 9 h. – Letonice, 10.45 h. – Mor. Mál-

kovice
R. t.: R. Lysák, Př. Jeřábek, J. Šebeček, M. Ro-

manovský

Přípravky st. a ml.
Ne 1. 5., 10 h. – Vyškov A
Ne 15. 5., 10 h. – Rousínov
Ne 29. 5., 10 h. – Bohdalice
R. t.: Leitner Št., Svoboda J., Leitner Sl., Ze-

mánek R., Zrotál L., Kachlíř K. rs

Divadelní představení Babinec
Nedávno jsem měla možnost zhléd-

nout pohádkové představení Babinec,
které s dětmi dramatického kroužku při ZŠ Ko-
menského nacvičila paní učitelka Mgr. Iva
Kočí. Musím říct, že jsem se opravdu bavila
a protože tak trošku fušuji do ochotnictví,
a vím, jakou dřinu dá připravit divadelní před-
stavení, blahopřeji hercům k jejich výkonu
a paní učitelce ke skvělému scénáři, který sršel
vtipem a slovními přestřelkami a taky ke skvělé
režii a výborně a jednoduše vyvedené scéně.
SUPER! Držím vám všem palce v další práci
a děkuji Vám paní učitelko, co pro děti a jejich
duševní a kulturní rozvoj děláte. 

Vše dobré přeje Ludmila Nosková

Couval a přehlédl chodce
V pondělí 5. dubna došlo ve Slavkově u Brna

k dopravní nehodě. Devětapadesátiletý řidič do-
dávky při couvání přehlédl za vozidlem jdoucí
chodkyni. Při srážce utrpěla starší žena poranění
nohy. Muž za volantem však nevolal záchrannou
službu ani policii. Zraněnou ženu odvezl na ošet-
ření k lékaři do Slavkova. Ten už ale policii za-
volal. Slavkovští policisté muži naměřili téměř
jeden a půl promile alkoholu. Dva panáky slivo-
vice tak šoféra stály řidičský průkaz a hrozbu vě-
zení. Za trestný čin ohrožení pod vlivem návy-
kové látky může strávit až tři roky za mřížemi.

Příležitost dělá zloděje
Tři muži provádějící oplocení na stavbě foto-

voltaické elektrárny na Slavkovsku se rozhodli 5.
dubna odpoledne využít příležitosti. Z přeprav-
ního kotouče odmotali 19 m elektrického kabelu.
Ten nařezali na menší kusy a schovali do vozidla.
Pracovníku ostrahy však jejich podezřelé jednání
neuniklo a zavolal policii. Ta mladé muže na
místě zadržela. Věc zpracovávají slavkovští poli-
cisté ve zkráceném přípravném řízení a dělní-
kům již sdělili podezření z trestného činu krádež.
Naše předpisy hrozí za tento skutek až dvoule-
tým vězením. por. Mgr. Alice Navrátilová

Příjem inzerce
info@bmtypo.cz

544 220 661
605 742 853

Uzávěrka pro inzerci

pátek 20. května do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

�
ČERNÁ KRONIKA

·paãci

SraÏená ãervenka na obchvatu Foto: P. Navrátil

·paãek obecn˘, jeho strategie úspû‰ného mnoÏení
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Co bylo slavkovské Orchestrální sdružení,
kdy vzniklo, čím se prezentovalo, které osob-
nosti jsou s ním nejvíce spjaté?

U zrodu pozdějšího orchestru stáli v roce
1934 učitel Bedřich Krapek, znamenitý hous-
lista a JUDr. Vladimír Spurný, který se krátce
předtím přistěhoval do Slavkova a měl orchest-
rální praxi violoncellisty. Nově vzniklý hudební
soubor měl patnáctičlenné obsazení a jeho re-
pertoár tvořily skladby z okruhu tehdejšího tzv.
vyššího populáru, autorů Johanna Strausse, An-
tonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a dalších.
Hudebníci hráli pouze pro vlastní potěšení, bez
veřejné produkce nastudovaných skladeb.

Zásadním obratem pro orchestr byl příchod
ředitele slavkovského kůru Františka France k di-
rigentskému  pultu v roce 1937. Pan Franc byl
znamenitý hudebník, pianista, varhaník, sbor-
mistr i dirigent v jedné osobě. Byl absolventem
Janáčkovy varhanické školy. Za jeho krátkého
působení dosáhl orchestr  mimořádné úrovně.
Podle pamětníků byl náročný a nesmlouvavý,
měl však pochopení pro amatérské muzikanty
a získal si všeobecnou úctu a vážnost. V té době
přijalo hudební těleso název Orchestrální sdru-
žení. Lze jen litovat předčasného úmrtí Františka
France v roku 1942, kdy odešel ve věku 45 let,
na vrcholu uměleckých a životních sil. Jako
uznání jeho výrazného přínosu pro rozvoj hu-
debního života města nese slavkovská umělecká
škola v současnosti ve svém názvu jeho jméno.

Po ukončení 2. světové války se taktovky
v Orchestrálním sdružení ujal Ladislav Vykou-
pil, všestranný hudebník s dlouholetou praxí ve
vedení dechového souboru a pěveckého sboru.
Repertoárově navázal na tradici, založenou
Františkem Francem. V polovině 50. let měl or-
chestr již 30 až 40 členů. Téměř všichni byli
Slavkováci.

V roce 1957 se stal novým dirigentem Or-
chestrálního sdružení Břetislav Rozsypal a na
dalších 30 let se stal doslova jeho duší. Byl ne-
únavným organizátorem, který se zasloužil
o stálé zvyšování  umělecké činnosti orchestru,
ale též o spolupráci s amatérskými a profesio-
nálními pěvci z operního a operetního souboru
brněnských divadel, s amatérskými pěveckými
sbory – např. z Křenovic, Heršpic a Morkovic.
Pan Rozsypal se v této době také výrazně za-
sloužil o rozsáhlou rekonstrukci a dostavbu na-
šeho kulturního domu, pro kterou získal nejen
potřebné finanční prostředky, ale též nadšené
muzikanty a divadelní ochotníky na výraznou
pomoc při prováděných pracích. Společným úsi-
lím tak Slavkov získal výborné moderní kulturní
zázemí, které bylo chloubou města i celého
okresu. Společenský dům byl slavnostně otevřen
na jaře v roce 1968.

Dalším dirigentem Orchestrálního sdružení se
v roce 1960 stal ředitel zdejší hudební školy (po-
zději LŠU – lidové školy umění) Jaroslav Led-
vinka. Sám znamenitý houslista, přivedl do or-
chestru další vynikající hudebníky-učitele: Jiřího
Kolovrátka a Josefa Břouška. Zakrátko se no-
vými výraznými posilami stávají i jejich žáci,
mezi nimi řada těch, kteří si v pozdějších letech
zvolili hudbu za svá životní povolání. Pan Led-
vinka se podílel na činnosti Orchestrálního sdru-

žení nepřetržitě až do svého odchodu do dů-
chodu  v roce 1985.

Spolupráce obou dirigentů byla velmi dobrá.
Dokázali si vytvořit svá osobní zaměření – pan
Ledvinka hudbu klasickou a orchestrální dopro-
vody, pan Rozsypal tvorbu romantickou, sym-
fonické maličkosti a vyšší populár.

Zřizovatel orchestru, nejprve Městská osvě-
tová beseda a od roku 1975 Městské kulturní
středisko, byl pro Orchestrální sdružení po celou
dobu jeho existence spolehlivým zázemím, jako
profesionální zařízení, pečující o rozvoj vše-
stranné kulturní činnosti.

Nelze zapomenout na řadu obětavých členů
orchestru, kteří pracovali ve výboru Orchestrál-
ního sdružení a podíleli se spolu s dirigenty na
organizování činnosti a především při náročné
přípravě a realizaci jeho koncertů. Vzpomeňme
alespoň na některé z nich: Františka Rybnikáře,
dr. Jiřího Majera, Ing. Bohumíra Rozsypala,
Mojmíra Rudolfa, Evu a Dušana Újezdských,
Antonína Klimeše ... oni a řada dalších nejme-
novaných dělali pro Orchestrální sdružení vše,
co bylo v jejich silách a schopnostech. V pro-
storách Společenského domu strávili při zkouš-
kách i veřejnosti neviditelných přípravných pra-
cích velký kus svého volného času.

Přišel rok 1989 a v nastalých nových politic-
kých a společenských poměrech bylo patrné, že
dobrovolná amatérská kultura bude mít jiný cha-
rakter: její činnost bude postavena na bázi eko-
nomické soběstačnosti a především již nelze po-
čítat s pravidelnými finančními dotacemi.

Starší členové orchestru byli unaveni, mlad-
ším se otevřely nové možnosti v zaměstnání či
podnikání. Netrvalo dlouho a nastaly pro Or-
chestrální sdružení i existenční problémy. A tak
po padesáti pěti letech své činnosti orchestr za-
nikl. Definitivně však vstoupil do slavkovské
hudební historie 20. století. Orchestr nastudoval
a provedl velké množství krásných hudebních
děl, spolupracoval s divadelními ochotníky
a dalšími různými pěveckými a hudebními tě-
lesy. Na svých koncertech doprovázel mnoho
sólistů, ať už místních či hostujících zpěváků,
tanečníků, herců nebo např. absolventů brněnské
konzervatoře a Janáčkovy akademie. Nebylo vý-
jimkou, že při provádění některých náročných
děl spolu s pěveckým sborem účinkovalo na je-
višti současně kolem 80 účinkujících. 

Členové orchestru působili také v různých
dalších hudebních slavkovských uskupeních,
např. v jazzovém big bandu, dechovém souboru,
tanečních souborech, folklorním souboru Jate-
linka či v chrámovém orchestru. Orchestrální
sdružení se stalo významným fenoménem míst-
ního kulturního dění, svým muzikantům dávalo
možnost prožít nevšední a neopakovatelné zá-
žitky z aktivního hudebního projevu, který obo-
hacoval nejen jejich duchovní život, ale rozšiřo-
val kulturní obzor nemalému počtu
slavkovských občanů. Zejména v době, kdy roz-
hlasové a později televizní vysílání bylo v sa-
motných počátcích, to byla činnost mimořádně
záslužná, ušlechtilá a prospěšná.

Antonín Šlapal
Použitá literatura: PhDr. Jiří Majer – Kapitoly z hu-

dební minulosti Slavkova – vydal MěÚ Slavkov, 2003)

Několik slov závěrem
k současnosti…

V úvodu svých vzpomínek v citované knize
dr. Jiří Majer píše:

„…Je smutnou skutečností, že rozvinutý hu-
dební život města … dnes prakticky již neexis-
tuje. Doufejme, že je to jen přechodný jev a že
nové století přinese i nové oživení. Snad již exi-
stují ti, kteří jednou pozvednou odloženou tak-
tovku Orchestrálního sdružení a znovu zažeh-
nou pochodeň, kterou v našem městě udržovaly
celé generace ...“

Lze si jen přát, aby odloženou taktovku Or-
chestrálního sdružení opravdu jednou někdo
zvedl.Tato taktovka má totiž jednu výhodu: je
symbolická a tak doufejme, že ten, kdo by ji
jednou hledal, ji snadno najde.

Ne však všechny artefakty, které souvisí
s Orchestrálním sdružením, potkal příznivý
osud. Jen o pověstný vlásek se vyhnula na-
prosté zkáze tabla s fotografiemi členů or-
chestru z roků 1969, 1979 a 1984. Jaký byl je-
jich příběh? 

Z činnosti orchestru byla průběžně pořizo-
vána poměrně bohatá fotodokumentace. Kromě
individuálních fotek byla občas vytvořena výše
zmíněná velká tabla, která od svého vzniku vi-
sela v místnostech Městského kulturního stře-
diska, tedy u zřizovatele Orchestrálního sdru-
žení. V roce 1998 toto zařízení organizačně
splynulo se slavkovským Historickým mu-
zeem. Slavkováci vědí, co tato změna přinesla
bývalé chloubě města - Společenskému domu
A tak se tablo z r.1969 při prováděných úpra-
vách interiéru budovy ocitlo na její půdě ve spo-
lečnosti nepotřebného harampádí a později
s ním a se stavebním odpadem na hromadě ur-
čené k následnému odvozu.Tabla z let 1979
a 1984 byla nejprve uložena v bývalých zá-
meckých konírnách a následně se dostala do
kazemat v podzemí zámku. Stejný osud potkal
i spoustu zarámovaných fotografií divadelních
ochotníků. Zdejší nepříznivé klimatické pod-
mínky vykonaly své – vše pomalu, ale jistě za-
čalo podléhat neodvratné zkáze. Nakonec při-
činěním necitlivého přístupu někoho, kdo
nedovedl docenit jejich historickou hodnotu,
byly tyto předměty v dezolátním stavu vyho-
zeny do kontejneru a odsouzeny k likvidaci
kdesi na smetišti.

V příslovečné hodině dvanácté je zachránil
bývalý člen Orchestrálního sdružení pan Karel
Marischler. Po jeho usilovné restaurátorské
práci jsou tabla opět ve svém původním lesku.

V očích všech muzikantů na desítkách foto-
grafií vnímavý divák najde tichá slova: „Karle,
dík za tuto záchranu!“ A.Š., duben 2011

Historie slavkovského Orchestrálního sdružení 
Zejména naší mládeži a spoluobčanům, kteří se do našeho města přistěhovali v posledních
20 letech, si dovoluji ve stručnosti sdělit základní údaje o kulturním tělese, které více než 50 let
výrazným způsobem ovlivňovalo nejen hudební, ale v širším kontextu i kulturní a veřejný život
ve Slavkově u Brna a dlouhou dobu nemělo na okrese Vyškov adekvátní konkurenci.

Bohatá fotogalerie na www.veslavkove.cz

Orchestr a dirigent B. Rozsypal Foto: archiv
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV KVùTEN–âERVEN 2011
30. 4. sobota 19.30 hod. NEVINNOST 102 minut
1. 5. neděle 19.30 hod. Film vypráví o lásce, o jejích nejrůznějších tvářích. Je tu láska rodičovská, láska dítěte k rodičům, láska manželská,

láska přátelská, láska zakázaná a láska člověka k člověku. Je film o lásce, ale o lásce, která je hraniční, nebezpečná
a stravujíc. Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek Čermák, Zita Morávková aj.
Vstupné: 70, 75 Kč Přístupný od 12 let

1. 5. neděle 10.00 hod. NEVINNOST
Přijďte s námi oslavit Svátek práce při filmovém představení české pohádky NEVINNOST. V úvodu bude přednesen
projev k 1. máji. Zve ZO KSČM Slavkov. Vstupné dobrovolné.

4. 5. středa 19.30 hod. ČERNÁ LABUŤ 108 minut
Snímek sleduje příběh Niny (Natalie Portman), baleríny newyorského baletu, jejíž život je, podobně jako život všech
v této profesi, plně pohlcen tancem. Žije s matkou Ericou, bývalou balerínou (Barbara Hersey), která své profesní
ambice nikdy zcela nenaplnila podle svých představ, a tak teď alespoň nadšeně podporuje kariéru své dcery. Když se
umělecký šéf baletu rozhodne pro novou premieru sezony, je Nina jeho jasnou volbou. Film USA s českými titulky,
filmovou kritikou oceněn nejvyšším počtem bodů. Přístupný od 15 let

7. 5. sobota 19.30 hod. FIMFÁRUM
8. 5. neděle 16.30 hod. V pohádce Jak obři na Šumavě vyhynuli se štáb filmového týdeníku vypraví do šumavských hvozdů odhalit pravdu

o tom, zda tam opravdu žijí nebo nežijí obři. V novém Fimfáru jsou vedle tradičních tvůrců úplně mladí začínající
tvůrci. Vedle Jana Wericha tentokrát uslyšíte např. Otu Jiráka, Jiřího Macháčka, Miroslava Krobota, Romana Říčaře
nebo Miroslava Vladyku. Mládeži přístupný

11. 5. středa 19.30 hod. OPRAVDOVÁ KURÁŽ 109 minut
Temný western Opravdová kuráž. Herecký objev Hailee Steinfeld na krvavé cestě za mstou doprovázejí Jeff Bridges
jako jednooký šerif Rooster Cobgurn a Matt Damon v roli Texas Rangera LaBoeufa. Film USA s českými titulky,
filmovou kritikou ohodnocen nejvyšším počtem bodů. Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupný

14. 5. sobota 19.30 hod. GNOMEO A JULIE
15. 5. neděle 16.30 hod. Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě, Williama Shakespeara

další rozměr. Režisérem filmu je tvůrce Shreka 2, Kelly Asbury, scénář napsal Mark Buton, který je autorem úspěšného
Madagaskaru, což je záruka zábavného příběhu, u kterého se budou bavit děti i dospělí. V českém znění: Jan Dolanský,
Tereza Bebarová, Pavel Liška, Petr Rychlý, Tatiana Vilhelmová. Mládeži přístupný

18. 5. středa 19.30 hod. HEZKÉ VSTÁVÁNÍ 107 minut
Becky Fullerová (Rachel McAdams) je mladá, krásná a ambiciózní a právě získala vysněnou práci. Přesto se její
život řítí do pekel. Scénáristka Aline Brosh McKenna stvořila další variaci na téma souboje „Panny s Netvorem“.
Sexy komedie Hezké vstávání je nejen zábavné, ale navíc velmi věrně zobrazuje zákulisí jednoho z nejnáročnějších
televizních formátů. Film s českými titulky, filmovou kritikou ohodnocen čtyřmi hvězdičkami.
Vstupné: 65, 70 Kč Přístupný od 12 let.

21. 5. sobota 19.30 hod. GULLIVEROVY CESTY 84 minut
22. 5. neděle 16.30 hod. V moderním, rodinném a komediálním pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta hraje Jack Black Lemuela Gullivera,

obyčejného chlápka, který sní o tom, že z něj bude autor cestopisů. Během výpravy na Bermudy ale ztroskotá a dostane
se do dosud neobjevené země Liliputánů. Režie Rob Letterman. Dobrodružná komedie v českém znění.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupný

25. 5. středa 19.30 hod. 127 HODIN 93 minut
Ralston (James Franco) přežil 127 trýznivých hodin v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným kamenem, s malým
množstvím jídla a několika kapkami vody. 127 hodin je napínavý, živelný film, který diváky vtáhne do neobyčejného
dobrodružství, a který ukazuje, co všechno dokážeme, když se rozhodneme, že chceme žít. Dále hrají: Kate Mara,
Amber Tamblyn, Treat Williams. Podle skutečného příběhu natočil režisér Danny Boyle. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 65, 70 Kč Přístupný od 12 let

28. 5. sobota 19.30.hod. NA VLÁSKU 92 minut
29. 5. neděle 16.30 hod. Film „Na vlásku“ je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté

barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži
a touží po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí temperamentního
bandity provést velký husarský kousek. Film USA v českém znění. Mládeži přístupný  

1. 6. středa 19.30 hod. KRÁLOVA ŘEČ 118 minut
Nejlepší film roku získal několik Oscarů včetně za hlavní mužský herecký výkon. Film VB s českými titulky. Je
inspirován skutečným příběhem krále Jiřího VI. Přístupný od 12 let

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



AUTOOPRAVNA DOBEŠ
Koláčkovo náměstí, Slavkov u Brna

Činnost klimatizace mohou
narušovat následující faktory:
- Bakterie a jiné mikroorganismy
- Průmyslové znečištění
- Výfukové plyny automobilů
- Nikotin a pyl

Důsledky tohoto znečištění jsou:
- Podráždění očí a dýchacího ústrojí
- Nepříjemný zápach
- Bakteriální infekce
- Alergická reakce

PROVÁDÍME:

• Kontrolu brzd na brzdových válcích
• Test tlumičů
• Měření brzdové kapaliny
• Opravy a plnění klimatizace
• Geometrie kol
• Diagnostika měření motoru

Pro příjemné dýchání
 svěžího vzduchu ve vašem
autě provádíme čištění
pomocí Airco-Clean (parní).

Autoopravna Dobeš
544 220 337 , 775 287 202
autoservis.dobes@email.cz

Hotel Olga, Zborovská 45
www.olgahotel.cz

Restaurace u Jožina
776 338 775 , 605 709 121
ujozina@seznam.cz 

Platí po odevzdání kuponu

Tato nabídka platí do 31. 5. 2011
jen na prodejně Vyškov, Brněnská 39
(areál stavebního centra, 517 332 567)

a na prodejně v Újezdě u Brna

Mobilní notebook

Samsung N145

✁

✁

✁

4.9994.999
vč. PHE

LED displej o velikosti 10",
procesor Intel ATOM N450,
pamûÈ 1 GB, HDD 160 GB,
grafika Intel GMA3150,
Wi-Fi, webkamera,
ãteãka karet,
OS Windows 7 Starter,
v˘drÏ baterie aÏ 7 hodin,
hmotnost pouze 1,24 kg

7.499,- 

Obj. ã. 104517.9

NAVŠTIVTE NAŠI

LETNÍ ZAHRÁDKU

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Zámecká restaurace Austerlitz

OTEVŘENO DENNĚ
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 

tel.: 606 637 666, 544 212 166
info@restauracezamek.cz

Teplé dny a vlahé večery si
nejlépe vychutnáte na naší
zahrádce v zámec kých valech.
Přístup do zahrádky ocení
nejen cyklisté a vozíčkáři,
ale i maminky s kočárky.

Novinka v Zámecké restauraci!

TRAMPOLÍNA




