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Vážení spoluobčané, příroda
po zimním spánku ožívá a jaro
se snad již trvale se ujímá své
vlády. Z dětských hřišť je stále
častěji slyšet dětský smích, na
sportovištích se pilně trénuje
i soutěží, v sadech a zahradách
mnozí lidé ošetřují stromky
a připravují záhonky k první

výsadbě, rybáři vyrážejí k vodě, místní i turisté po-
zvolna zaplňují venkovní sezení u cukráren a re-
staurací. Zámek vítá své první návštěvníky, patrný
je též zvýšený provoz směrem ke golfovému areálu.
Denní svit je stále výraznější, prodlužující se denní
světlo nám umožňuje věnovat se jarnímu úklidu
v domech či garážích, v chatách i chalupách. Lou-
číme se se zimou a radostně vítáme jaro.

Dění ve městě opět ožívá jarní náladou. Stromy
i křoviny v parcích a alejích, stejně jako další zeleň

(Pokračování na str. 3)

Slovo starosty města

Za slunečného jarního počasí proběhla výsadba
dřevin v lokalitě pod Kozími horami směrem na Kře-
novice. Město Slavkov u Brna tak společně s Mysli-
veckým sdružením, dětmi z Junáku, technickými
službami města a jednotlivci z řad občanů města na-
vázalo na zdařilé akce z minulých let, při kterých vý-
sadby probíhaly v oblasti zrekultivované skládky
komunálního odpadu v Pískách, u staré cihelny
podél Nížkovického potoka a při hranici katastru
s Nížkovicemi. Koncepce výsadeb vychází z pozem-

Jarní výsadba

kových úprav (společných zařízení) a jejím záměrem
je vytvořit biocentra, biokoridory, větrolamy, aleje
a obnovit polní cesty.

Výsadba je v letošním roce rozložena do dvou ter-
mínů, a to na sobotu 13. dubna a na sobotu 27.
dubna. Během prvního termínu bylo díky vysokému
pracovnímu nasazení všech zúčastněných vysázeno
175 listnatých stromů a 650 keřů podél polní cesty
směřující k remízku Kozí hory. Vysazované stromy
byly opatřeny kůlem a pletivem proti poškození
zvěří. Před výsadbou bylo provedeno zaměření po-
zemku a následně také vykolíkována budoucí vý-
sadba.

Všem zúčastněným, kteří svou činností přispívají
k postupnému obnovování krajinných prvků, a tím
ke zvyšování ekologické stability, biodiverzity
a omezování vodní a větrné eroze, patří velký dík za
odvedenou prací.

Odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna 

Foto: 3x R. Lánský



Ve středu 17. dubna se v sále Základní umělecké
školy Františka France ve Slavkově u Brna konal

koncert žáků školy. Posluchači si vyslechli pestrý pro-
gram složený ze skladeb různých žánrů, žáci vystoupili
sólově i v různých komorních uskupeních, zazněly ná-
stroje dechové, klávesové, strunné a zpěv. 

Nejprve zazněly tóny lidových písní v podání nej-
mladších žáků M. Majárkové, E. Juřinové, K. Brum-
lové a M. Křivonožkové, A. Koubka. Poté se publikum
zaposlouchalo do pohádkových melodií, které za-
hrály M. Sotolářová a sestry Šujanovy. Skladby z růz-
ných koutů světa zahráli starší žáci K. Hornová, M.

Hudební večer
žáků ZUŠ F. France

Mixa a K. Červinková, J. Hromek, F. Žemla a D.
Kejda, M. Bučková, J. Hanák, V. Křížová. Na závěr
hudebního večera zazněly skladby mistrů vážné
hudby v podání T. Hrabovské a L. Zelinkové, S. Pá-
tika a A. Bláhové. Poděkování patří všem zúčastně-
ným žákům i jejich učitelům za odpovědnou přípravu
tohoto koncertu i početnému publiku, které ocenilo
potleskem výkony všech muzikantů. Také zveme naše
příznivce na další akce naší školy – absolventské kon-
certy, závěrečné vystoupení tanečního oboru, a také
vystoupení pro širokou veřejnost na Dnech Slavkova.

Vítězslava Šujanová

Pozice autobusových zastávek budou posunuty smě-
rem k ulici ČSA, čímž se docházková vzdálenost pro-
dlouží o 2 min. I když provozovatel integrovaného
dopravního systému společnost Kordis dala souhlas
s tímto posunem, přesto bude upozorněno na zajištění
návaznosti spojů.

Tímto vás občany a cestující žádáme o pochopení
při tomto dopravním omezení a doufáme, že vše bude
v řádném termínu zvládnuto.

Ing. Petr Lokaj, odbor investic a rozvoje

Město Slavkov u Brna vás nyní aktuálně informuje
o chystaném zahájení výstavby přestupního uzlu in-
tegrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje u vlakového nádraží. V současné době je ukon-
čen proces veřejné zakázky na stavební práce, proti
kterému  nebyly prozatím vzneseny námitky proti
postupu zadavetele. Před podpisem smlouvy se zho-
tovitelem stavby probíhá nutná kontrola procesu ve-
řejné zakázky poskytovatelem dotace, která může
trvat 2–3 týdny. Pokud bude vše v pořádku, bude

Zahájení výstavby přestupního uzlu se blíží
možné zahájit práce v 2. polovině května tohoto roku.
Délka výstavby je stanovena na 4 měsíce. Zde vás
chceme především dopředu informovat o chystaném
dopravním omezení v této lokalitě. Vzhledem k uza-
vírce komunikace před vlakovým nádražím, na kte-
rém se stavba realizuje, bude autobusová doprava
vedena přes sídliště Nádražní, kde bude po celé délce
umístěno přechodné dopravní značení zakazující
stání po pravé straně (viz grafická příloha). Pro ply-
nulost a bezpečnost dopravy je toto opatření nutné.

F. Žemla, D. Kejda Foto: 8x M. UmaA. Bláhová, J. JelínkováM. Bučková, K. JirákováM. Sotolářová, A. Vodička

K. Hornová, M. Okamoto L. Zelinková, T. Hrabovská V. Křížová, K. Jiráková Nejmenší zpěváci
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)
na veřejných prostranstvích, byly v období ve-
getačního klidu ošetřovány pracovníky TSMS,
kteří v současné době též pilně čistí komuni-
kace na náměstích i v ulicích a uličkách našeho
města od zimního posypu a nánosu šedého pra-
chu. Pozvolna se rozjíždí svoz biologicky roz-
ložitelného odpadu, pocházejícího především
z ořezů stromků a keřů, na městskou kompos-
tárnu. Jen co obalovny obnovily svůj provoz,
výtluky a díry v silnicích, kterých se během
zimního období objevilo nebývale mnoho, se
zaplňují asfaltovou směsí. V nezbytné a po-
třebné opravě komunikací budeme chtít v rámci
finančních možností daných rozpočtem města
v letošním roce i nadále pokračovat. 

Zde bych se chtěl krátce pozastavit u žádostí
občanů o prořezy či úplné vykácení stromů na
veřejných prostranstvích. Tyto požadavky se
v poslední době stále více množí. Správcem to-
hoto druhu veřejné zeleně jsou TSMS, na něž
by se měl občan v případě potřeby obrátit. Zde
bude každý  příslušný podnět jednotlivě posou-
zen a budou-li důvody pro prořez či vykácení
konkrétního stromu shledány jako opodstat-
něné, podá ředitel této příspěvkové organizace
města žádost na odbor životního prostředí
Městského úřadu Slavkov u Brna. Odborní pra-
covníci tohoto odboru posléze vydají kladné či
záporné stanovisko, které odešlou zpět na
TSMS, kde se může ten, kdo podnět podal, se-
známit s konečným rozhodnutím, resp. s dalším
postupem. Základní problém vzrůstajícího
počtu požadavků je podle našeho názoru fakt,
že stromy jsou vzhledem ke svému stáří
a vzrůstu mnohdy pro danou lokalitu méně
vhodné. Jedná se především o sídliště. V bu-
doucnu bude potřebné stávající výsadbu nahra-
dit novou s volbou vhodnějšího druhu dřeviny.
Proto je naším cílem zpracovat koncepci zeleně
ve vybraných lokalitách našeho města a po-
stupně ji naplňovat. V současné době netrpělivě
čekáváme na rozhodnutí Státního fondu život-
ního prostředí ČR ve věci našich tří žádostí o fi-
nanční podporu na obnovu komplexu parku
a historických alejí (zámecký park, historické
aleje směrem ke Křenovicím a Holubicím,
podél severní strany zámecké zdi, v ulici Kau-
nicova i na Malinovského náměstí) a výsadbu
biokoridorů v severní části katastru města (nad
Oborou, podél Frédské cesty). Pokud by tyto
žádosti byly schváleny a dotace nám byly při-
znány, mohly by být práce spojené s rozsáhlou
obnovou a výsadbou zeleně zahájeny ještě v le-
tošním roce.   

Společně s TSMS a odborem ŽP bychom
chtěli naplnit příslib daný zahrádkářům v ob-
lasti úprav a zpevnění povrchu polních cest
především v lokalitě sadů pod Urbanem a pod
Oborou. Naší snahou je využít inertní materiál
získaný při úklidu komunikací po výše uvede-
ném zimním období či vytěžený při rekon-
strukci vozovky a chodníku v rámci
přestup ního terminálu. Věřím, že se tento záměr
díky technické zdatnosti pracovníků TSMS po-
daří úspěšně zrealizovat. Druhým společným
cílem je zajistit značení jednotlivých částí ce-
lého území tak, aby byla zabezpečena lepší ori-
entace v této rozlehlé oblasti, a byl tak
umožněn v případě potřeby bezproblémový
příjezd složek IZS (záchranka, hasiči, policie). 

Pokud je řeč o životním prostředí, nesmím
opomenout velmi záslužnou akci slavkovských

myslivců a skautů, kteří i letos vlastními silami
vysázeli nové stromky a dřeviny v lokalitě
Spravedlnost a Kozí Hory, kde na hranici ka-
tastrálního území mezi Slavkovem u Brna
a Křenovicemi díky tomuto vznikly nové re-
mízky a větrolamy, které zpestří krajinu a při-
spějí k pohodě zde žijící zvěře. V předloňském
roce stejným způsobem byla osázena značná
část revitalizované skládky a v loňském roce
vznikly v hranici mezi Slavkovem u Brna
a Nížkovicemi nové aleje a podél tamního po-
toka malé remízy. Tato aktivita si zcela jistě za-
slouží uznání a poděkování.

V současné době se velmi intenzivně připra-
vují Dny Slavkova, které v našem městě pro-
běhnou již posedmé. Celý program, v rámci
kterého se již tradičně uskuteční i Svatourban-
ské krojované hody či koncert Folk a country
na zámku, vystoupí celá řada dětských a mlá-
dežnických kroužků, souborů a skupin, k nimž
se připojí s vlastním programem Junáci
a DDM, bude v letošním roce obohacen díky
několika dalším významným událostem. V so-
botu 1. června bude slavnostně otevřena dlou-
hodobě, mnohdy složitě a bolestně,
připravovaná Napoleonská expozice umístěná
v jižních částech 1. a 2. NP zámeckého areálu,
v nichž bude též znovu zahájen provoz Turis-
tického informačního centra. V tyto dny u nás
budou pobývat i delegace z našich partnerských
měst. V zámeckých expozicích bude instalo-
vána výstava krajkářek z polského města Slaw-
ków. Přislíbena je také prezentace chorvatského
města Pag s možností ochutnávky místních spe-
cialit. Velká delegace dětí, mládeže i seniorů
k nám zavítá z rakouského Hornu v rámci pro-
jektu významně podpořeného dotací z pro-
gramu příhraniční spolupráce. Sportovci,
umělci, zpěváci a tanečníci se budou prezento-
vat nejen v rámci vlastního programu na zá-
meckém nádvoří v rámci Dnů Slavkova či
v kostele při slavnostní nedělní mši, ale též po-
měří své sportovní kvality při kláních se slav-
kovskými oddíly a družstvy. Jedinečnost
letošního ročníku Dnů Slavkova zcela jistě
umocní 6. mezinárodní setkání Slavkovů. Na
konferenci a přátelské setkání se k nám sjedou
čtyřčlenné delegace z jednotlivých Slavkovů
nejen z České republiky (5), ale i ze Slovenska
(5) a Polska (1). Program letošních Dnů Slav-
kova bude opravdu velmi bohatý. Přípravy
a sladění jednotlivých akcí v jeden funkční
a zdařilý celek jsou velmi složité a organizačně
značně náročné. Pokud by se chtěl do těchto
akcí někdo z našich spoluobčanů zapojit a roz-
hodl by se rozšířit náš realizační tým, budeme
velice rádi. Celý kulturně-společenský víkend
uzavře nedělní koncert Marca Beasleyho, který
se za přítomnosti mnoha významných hostů
uskuteční v historickém sále slavkovského
zámku v rámci již XVIII. ročníku Mezinárod-
ního hudebního festivalu Concentus Moraviae.

Rušno a živěji by po zimním období mělo
být i v oblasti městské výstavby. V rámci rekla-
mačního řízení již brzy dojde k opravě vad na
zámeckém vodním příkopě. Během několika
málo dnů by měla být zahájena rekonstrukce
komunikací v západní části ulice Nádražní, kde
bude díky dotaci z ROP vystavěn nový moderní
přestupní terminál u vlakového nádraží. Tyto
stavební práce si vyžádají dočasnou úpravu
a částečné omezení dopravy v tomto prostoru,
o čemž vás informujeme na jiném místě tohoto

čísla SZ. Připravuje se rozsáhlá rekonstrukce
pláště střechy na Domě s pečovatelskou služ-
bou Polní 1444. Přestože byl tento bytový kom-
plex dokončen teprve v roce 1995, vykazuje
poměrně značné stavebně-technické vady.
V roce 2010 zde byla vyměněna okna a balko-
nové i vstupní vchodové dveře, tedy prvky,
které byly po poměrně krátké době ve zcela ne-
vyhovujícím stavu. V letošním roce tedy projde
rozsáhlou rekonstrukcí krytina nad celou budo-
vou, do které na několika místech dlouhodobě
zatéká. V příštích letech snad dojde i na po-
třebné zateplení fasády. Opravou by měl projít
městský bytový dům v ulici Fügnerova 109,
aby došlo k odstranění stávající vlhkosti v su-
terénu a zamezení jejímu budoucímu pronikání
do zdiva. V průběhu dalších měsíců by se měly
v ulicích Zborovská, Havlíčkova, Bezručova
a Špitálská objevit výkopy, do kterých E.ON
bude ukládat vedení NN. Město při těchto pra-
cích opět využije součinnosti s investorem
k uložení vlastních kabelů pro vedení veřejného
osvětlení (VO) a místního rozhlasu (MR). Dů-
vodem dlouhodobé spolupráce města a E.ONu
je nejen sladění svých investičních záměrů
s cílem minimalizovat náklady na stavební
a výkopové práce, ale i snaha maximálně eli-
minovat dopady těchto prací (dopravní ome-
zení, hlučnost, prašnost) na pohodlí zde žijících
obyvatel. Věřím, že se společně podaří v zastu-
pitelstvu města uvolnit na tyto záměry potřebné
finanční prostředky.

V oblasti privátních investic setrvává proza-
tím klid v areálu bývalého cukrovaru, kde sta-
vební výstavba obchodního centra SPAR opět
probíhá velmi pozvolně, zatímco my intenzivně
zjišťujeme aktuální stav a důvody dalšího zpož-
dění výstavby. Na hranicích našeho katastru
s obcí Němčany se dokončuje výstavba velko-
kapacitního vodojemu, k němuž bude následně
upravena a zpevněna příjezdová cesta, která
dnes ještě není v optimálním stavu.
Naproti ulice Slovákova v Zelnicích (Kaláb –
stavební firma), v ulici Slovanská (M-Plus)
i nad sídlištěm Zlatá Hora (soukromí investoři)
a pod Oborou (SKR Stav) probíhá poměrně
masivní výstavba bytových a rodinných domů.
I zde je snahou města ve všech případech sladit
stavební činnost jednotlivých realizátorů tak,
aby zatěžování obyvatel v dotčených místech
bylo minimální. Stejně tak je tomu i u výstavby
v areálu Lohmann & Rauscher, kde se v minu-
lých dnech objevily stížnosti občanů na nárůst
nákladní dopravy v ulicích Slovanská a Smeta-
nova, jelikož stavební firma dočasně využívala
průjezd těmito ulicemi pro vjezd do areálu
firmy. Důvodem byla výstavba příjezdové ko-
munikace k nové hale uvnitř areálu a její napo-
jení na stávající vjezd z ulice Bučovická
(průmyslová zóna). V této věci bylo svoláno
opakovaně několik jednání, kterých se kromě
vedení města, TSMS a příslušných odborů
MěÚ zúčastnili též zástupci investora i dodava-
tele stavby, kteří se dohodli na bezodkladné ná-
pravě dočasně vzniklého mimořádného stavu.

Záměrů města, které jsou prostřednictvím
plánu jeho rozvoje i rozpočtu pro letošní rok
připraveny, je celá řada a my vás o nich budeme
opět pravidelně informovat, stejně jako o prob-
lematikách, která nejen běžný život města, ale
i častá změna legislativy, s sebou přináší. Přeji
vám všem krásné a pohodové jaro.

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

LITZ, a.s. Kupní cenu ve výši 12.900.-Kč a náklady spojené
s převodem uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

20. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.č.680/2 z vlast-
nictví města do vlastnictví pana Miroslava Slováčka.

21. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 69 a 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

22. ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části po-
zemku parc. č. 1281 a části pozemku parc. č. 1339 (celkem
cca 31 m2) z vlastnictví města.

23. ZM schvaluje předložený 3. Komunitní plán sociálních
služeb ORP Slavkov u Brna 2013-2014.

24. ZM bere na vědomí Harmonogram procesu schvalování
ÚP Slavkov u Brna.

25. ZM schvaluje prodej bytové jednotky 1157/7 a spolu-
vlastnického podílu na pozemku náležejícího k vlastnictví uve-
dené jednotky paní Soně Pavlů za celkovou kupní cenu
662.106 Kč (se slevou 10% při platbě před podpisem kupní
smlouvy).

26. ZM schvaluje realizaci investiční akce "Rekonstrukce
a modernizace centrálních WC na ZS-A" dle předložené
zprávy, přičemž investorem bude ZS-A. Toto bylo projednáno
na 53. řádné RM. ZM dále schvaluje způsob financování uve-
dené investiční akce dle předložené zprávy s tím, že: město
poskytne ručení za poskytnutý úvěr dle požadavku banky
a přiděluje účelový příspěvek zřizovatele pro ZS-A ve výši 200
tis. Kč od roku 2014 k úhradě jistiny, přičemž ZS-A bude hradit
úroky a poplatky z vlastních zdrojů.

27. ZM bere na vědomí žádost o opravu komunikace - ulice
Nádražní.

28. ZM bere na vědomí stanovisko k podnětu pana Tomáše
Ekrta (podnět ke kácení dřevin).

29. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního vý-
boru v roce 2012 a informace o provedených kontrolách.

30. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě spo-
lečnosti VaK Vyškov, a.s., pana Ing. Jiřího Tesáka. Pro případ
nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradní-
kem pana Ing. Jiřího Doležela. Delegovaný zástupce je zmoc-
něn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu
valné hromady a stanov a.s.

31. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě spo-
lečnosti RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana Charváta. Pro případ
nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradní-
kem pana Ing. Jiřího Doležela. Delegovaný zástupce je zmoc-
něn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu
valné hromady a stanov a.s

32. RM bere na vědomí zprávy zástupců města ve VaK, a.s.
a Respono, a.s.

1. ZM schvaluje: čerpání fondu Bytového a tepelného hos-
podářství (kotelna MěÚ ve výši 745 000 Kč, střecha DPS ve
výši 4 500 000 Kč), čerpání fondu Bydlení (oprava střechy DPS
ve výši 1 500 000 Kč, odstranění vlhkosti v bytech Fügnerova
ve výši 1 000 000 Kč), účetní závěrku města za rok 2012 a zá-
věrečný účet města za rok 2012 v předloženém znění s vý-
hradou. ZM dále ukládá RM jako opatření k nápravě zajistit
nezávislý externí právní rozbor smlouvy s Regionální pora-
denskou agenturou na administraci projektu Přijďte poznat
víc - Slavkov - Austerlitz a podle výsledku rozboru zajistit další
postup k náhradě škody.

2. ZM schvaluje rozbory hospodaření VHČ za IV. čtvrtletí
roku 2012 v předloženém znění.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských příspěvko-
vých organizací v předloženém znění a přidělení výsledku hos-
podaření: ZŠ Komenského (do fondu Odměn ve výši 30.000
Kč, do Rezervního fondu ve výši 462.189,98 Kč), ZŠ Tyršova
(do Rezervního fondu ve výši 166.233,57 Kč), MŠ Zvídálek
(do Rezervního fondu ve výši 38 264,66 Kč), ZUŠ Fr. France
(do fondu Odměn ve výši 50 000 Kč, do Rezervního fondu ve
výši 64.883,56 Kč), DDM (do Rezervního fondu ve výši
196 350,72 Kč).

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS v předloženém
znění a převod výsledku hospodaření ve výši 358.094,48 Kč
do Rezervního fondu organizace. ZM dále schvaluje rozbory
hospodaření ZS-A v předloženém znění a převod výsledku
hospodaření ve výši ve výši 45.872 Kč do Rezervního fondu
organizace.

5. ZM schvaluje návrh programu rozvoje města na rok
2013 v předloženém znění.

6. ZM schvaluje Rozpočtový výhled na období 2013-2016
v předloženém znění.

7. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - Dotace - Volba
prezidenta ČR, č. 3 - Opravy bytů Úzká a Bučovická, č. 4 - Do-
tace EU školám - ZŠ Komenského a č. 5 - Výsledek hospoda-
ření města za rok 2012.

8. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 - Účelový příspě-
vek TSMS.

9. ZM schvaluje přijetí finančních prostředků ZŠ Komen-
ského na projekt OP VK "Vzájemně si pomáháme vzdělávat
se" ve výši 2 441 795 Kč.

10. ZM schvaluje nabytí id. 1/2 budovy č.p. 126 včetně sou-
částí a příslušenství, a id 1/2 poz. p.č. 966 za cenu 8.884.144,-
Kč, od obchodní společnosti PRELAX, spol. s r.o. ZM dále
schvaluje úhradu závazků města z jeho podílu na rekonstrukci
a stavebních opravách budovy č.p. 126 na poz. p.č. 966 ve

10. řádné zasedání ZM – 18. 3. 2013
výši 3.615.856,-Kč vůči obchodní společnosti PRELAX, spol.
s.r.o. ZM současně ukládá RM předložit ZM návrh financování
kupní ceny a závazků města podle předchozích dvou bodů
z bankovního úvěru. ZM zároveň schvaluje převod pozemků
p.č. 3157/1, orná půda o výměře 4.693 m2, p.č. 3156, orná
půda o výměře 2860 m2, p.č. 3157/2, ostatní plocha – ne-
plodná půda o výměře 543 m2, p.č. 3164, ostatní plocha – ne-
plodná půda o výměře 825 m2 za cenu 535 260 Kč do
vlastnictví obchodní společnosti PRELAX, spol. s r.o.

11. ZM schvaluje začlenění Společenského centra Bona-
parte do organizační struktury příspěvkové organizace ZS-A.
ZM současně ukládá RM připravit rozpočtové opatření na
provozní zajištění SC Bonaparte v rámci ZS-A a připravit návrh
na doplnění zřizovací listiny ZS-A v souladu s bodem I. tohoto
usnesení.

12. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
ze dne 17. 7. 2012 se společností SKR stav, s.r.o., dle předlo-
ženého návrhu, kterým se nahrazuje návrh dodatku č.2 schvá-
lený ZM na svém 9. mimořádném zasedání dne 18. 2. 2013
pod bodem 1/9/MZM/2013.

13. ZM souhlasí s požádáním a přijetím státní dotace mi-
nisterstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2013 ve výši 725.000 Kč, s použitím přislíbené dotace z Pro-
gramu na opravy krovu a střechy dvou kulturních památek,
a to kostela sv. Jana Křtitele na pozemku p.č.682 a špitálu
u kostela sv. Jana Křtitele na pozemku p.č.684, s poskytnutím
částky z rozpočtu města ve výši 220 000 Kč jako povinného
podílu města k dotaci vlastníka uvedených nemovitostí – Řím-
skokatolické farnosti Slavkov u Brna.

14. ZM souhlasí s uzavřením předložené plánovací smlouvy
na zajištění technické a dopravní infrastruktury pro bytovou
zástavbu v lokalitě Zlatá Hora mezi městem a Miroslavem
Spáčilem, Annou Spáčilovou, Marií Spáčilovou, Marií Skřiván-
kovou a Janou Novotnou.

15. ZM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2 k plá-
novací smlouvě ze dne 14. 10. 2009 mezi městem a Občan-
ským sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou Horou.

16. ZM odkládá zprávu Zelnice - převody infrastruktury
a ukládá MěÚ ji dopracovat.

17. ZM schvaluje předložený návrh smlouvy o výstavbě a bu-
doucím majetkoprávním vypořádání na vybudování jednoho
parkovacího stání s panem MUDr. MDDr. Martinem Hrozou.

18. ZM odkládá zprávu ve věci smlouvy o výstavbě - SVJ
Nádražní 1127.

19. ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 3122/26 z vlast-
nictví města do vlastnictví společnosti GOLF INVEST AUSTER-

Dne 26. dubna 1945 bylo naše město tehdejší
sovětskou armádou osvobozeno od německé oku-
pace. V letošním roce si tudíž připomínáme již 68.
výročí těchto událostí, které byly v následujících
několika dnech završeny osvobozením celého Če-
skoslovenska sovětskými i spojeneckými vojsky
a dohoda tehdejších světových mocností zajistila
mír v Evropě na mnoho dalších let. Pravidelně se
v tento den koná vzpomínkový pietní akt v zámec-
kém parku u pomníku s hromadným hrobem,
v němž jsou uloženy tělesné pozůstatky 16 rudo-
armějců, kteří položili své životy při osvobozova-
cích bojích našeho města. Zazní zde státní hymny,
projevy, přítomní položí věnce a květiny, uctí pa-
mátku padlých hrdinů symbolickou minutou
ticha. Účast nebývá velká. Starší zde vzpomínají,
mladší naslouchají. Všichni společně si však při
této příležitosti uvědomí složitost tehdejší doby
a význam míru, ve kterém dnes můžeme nerušeně
a bez obav žít. Přestože se nám zdají tyto události
z hlediska času již dávnou minulostí, lokální
menší či větší válečné konflikty v jiných částech
světa, vzrůstající terorismus i sílící výhrůžky ze
strany některých představitelů nesvobodných re-
žimů nás varují a jsou pro nás mementem, že svět

68. výročí osvobození Slavkova u Brna
na tyto události nesmí zapomínat a tato varování
nesmí podceňovat. 

Pravidelně se již několik posledních let navště-
vuji jako člen delegace JMK Zadarskou župu
v Chorvatsku při příležitosti Dnů Zadarské župy,
v rámci kterých se konají oslavy konce války na
území tehdejší Jugoslávie a současně i vzniku to-
hoto nového samosprávného celku. Při této příle-
žitosti se pořádají i mnohé pietní akty k uctění
obětí tohoto hrůzného válečného konfliktu, který
se odehrával jen kousek od nás, před pouhými
dvaceti lety. Při setkávání s lidmi, kteří jako civi-
listé poznali její hrůzy a dopady i těmi, kteří v ní
jako vojáci aktivně bojovali a při pietních aktech
vzpomínají na své padlé kamarády a uctívají jejich
hrdinství, pozorně vnímám jejich tváře a pohledy,
které jsou ještě dnes plné bolestných a nezapome-
nutelných vzpomínek. Při slavnostním zasedání
Zadarské župy v místním národním divadle byl
promítán dokumentární film o válečných událos-
tech. V sále bylo napjaté ticho a mnozí z nás byli
z hrůzných záběrů zcela šokováni a zasaženi.
Atmosféra se posléze zcela změnila, když se na
promítacím plátně objevily sestřihy z oslav ná-
vratu vojenských generálů, kteří byli v loňském

roce po dlouhých 19 letech osvobozeni meziná-
rodním soudem v Haagu. Jeden z nich, generál
Ante Gotovina, který pochází z této oblasti a je
pro Chorvaty v současnosti národním hrdinou,
seděl v první řadě, jen kousek před námi. Toto vše,
co jsem zde v uplynulých několika dnech opět
viděl, mě utvrdilo v tom, co může znít jako klišé,
ale je nezpochybnitelným faktem. Važme si toho,
že můžeme žít v míru. Vzdejme hod těm, kteří po-
ložili v květnu roku 1945 své životy daleko od
svých domovů a svých blízkých při osvobozování
našeho města Slavkova u Brna. 

Stejně jako padlí vojáci pohřbení v zámeckém
parku si naši úctu samozřejmě zaslouží i ti slav-
kovští občané, kteří během 2. světové války ne-
přežili válečné události, zemřeli na bojištích či se
nevrátili z koncentračních táborů a svobody se již
nedočkali. Pietním aktem na městském hřbitově
u pamětní desky umístěné na zdi hned vedle hlav-
ního vstupu každoročně 26. dubna uctíváme
všechny ty, jejichž jména jsou na ní vyryta, i ty,
které možná potkal podobný osud, avšak jejich
jména na ní napsána nejsou a dnes pro nás zůstá-
vají bezejmenní. Čest jejich památce. 

Ing. Ivan Charvát, starosta města   
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54. řádná schůze RM – 27. 3. 2013
1. RM bere na vědomí informace o problematických pře-

chodech ve městě a ukládá odboru DSH dopracovat časový
a finanční harmonogram obnovy všech přechodů pro
chodce ve městě, specifikovat soupis oprav přechodů pro
chodce ve městě v roce 2013 a písemně vyzvat JMK k ob-
nově vodorovného značení přechodů na silnici III /0501,
III/0476 a III/4191.

2. RM bere zprávu o činnosti odboru stavebního
a územně plánovacího úřadu za r. 2012 na vědomí.

3. RM bere na vědomí zprávu o činnosti MěÚ v roce 2012
a plán na rok 2013.

4. RM bere na vědomí zápisy z jednání komise pro sport
a volný čas č.2013/2 a 2013/3 a doporučuje ZM schválit po-
skytnutí příspěvku na podporu činnosti organizace pracující
s mládeží pro SK Slavkov u Brna ve výši 82.000 Kč. RM dále
schvaluje poskytnutí následujících příspěvků na podporu
činností organizací pracujících s mládeží: Adam Kosík –
10000 Kč, Farní divadlo Simsala Bim o.s. – 10000 Kč, Golf
Club Austerlitz, o.s. – 12000 Kč, Junák - svaz skautů a skau-
tek ČR, středisko Slavkov u Brna – 25000 Kč, Kateřina Ka-
lášková – 5000 Kč, MK Austerlitz, o.s. – 16000 Kč, Moravská
hasičská jednota, o.s. - Hasičský sbor Slavkov u Brna – 9000
Kč, Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Slavkov
u Brna – 15000, Římskokatolická farnost Slavkov u Brna –
25000 Kč, Sk Beachvolleyball Slavkov o.s. - 25000 Kč, SK
FBC Slavkov o.s. – 26000 Kč, TJ Sokol Slavkov u Brna –
40000.

5. RM bere na vědomí soupis žádostí v rámci Pravidel
pro dotace a granty z odvodů z loterií a jiných podobných
her pro rok 2013.

6. RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo
se společností Rekonstruktiva spol. s r.o.

7. RM nesouhlasí se záměrem provedení terénních úprav
na pozemku města parc.č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna ve
prospěch společnosti Mirror Development s.r.o.

8. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabí-
dek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka v rámci veřejné za-
kázky na stavební práce "Přestupní uzel IDS Nádražní -
Slavkov u Brna" byla předložena uchazečem SKR stav, s.r.o.
RM dále rozhoduje o vyloučení ze zadávacího řízení na uve-
denou veřejnou zakázku nabídky uchazeče STRABAG, a.s.

9. RM ukládá odboru IR předložit na další jednání RM
návrh smlouvy o dílo a dodatku č. 1 na vypracování projek-
tové dokumentace řešící postupnou obnovu zámku
s Ing. arch. Milošem Klementem za cenu 220 000 Kč včetně
DPH. RM zároveň ukládá finančnímu odboru předložit na
další jednání RM návrh rozpočtového opatření řešícího fi-
nancování dle předchozího bodu.

10. RM trvá na uzavření dodatku č. 14 k nájemní
smlouvě uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol. s r.o.,
dne 29. 1. 2004 ve znění dodatků č. 1 až 13, na pronájem
částí pozemků a sloupů veřejného osvětlení a sloupu ve-
řejného rozhlasu v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění
a provozování propagačního a informačního systému ko-
merční sféry města Slavkov u Brna.

11. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o právu
provést stavbu „Autobusová zastávka Cutisin v ulici Bučo-
vická“ mezi městem a Římskokatolickou farností Slavkov
u Brna.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést

stavbu na pozemku města na parc č. 286/2 v k.ú. Slavkov
u Brna, která zakládá právo stavebníka Jaroslavy Růžičkové
k umístění přípojky kanalizace, plynu a sjezdu na komuni-
kaci ke stavbě „Rodinný dům s garáží“ ul. Polní parc.
č. 2233/2.

13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 2030 v k.ú. Slavkov
u Brna, která zakládá právo stavebníka Aleše Slaného
k umístění kanalizační, vodovodní přípojky k novostavbě
RD na ul. Bučovická na parc. č. 2027. RM dále nesouhlasí
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu s uvedeným
stavebníkem na umístění parkovacího stání k novostavbě
RD.

14. RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu
části pozemku parc.č. 4245 s panem Václavem Uhýrkem
a paní Pavlou Blackmore ke dni 31. 3. 2013.

15. RM ukládá odboru IR zajistit vypracování znaleckého
posudku na zjištění obvyklé ceny pozemků parc. č. 5013
a 5014 v k. ú. Slavkov u Brna.

16. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí po-
zemků parc. č. 230 a 223 z vlastnictví města.

17. RM doporučuje ZM schválit uzavření darovací
smlouvy o převodu pozemku parc. č. 3776/6 a pozemku
parc. č. 2817/6 z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic
do vlastnictví města.

18. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1156/8
a souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných čás-
tech domu a uvedených zastavěných pozemcích panu Pavlu
Šildbergerovi za kupní cenu 921 300 Kč.

19. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvolně-
ného bytu č. 6, Palackého nám.123, Slavkov u Brna, o veli-
kosti 3 + 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2.
Podmínkou přidělení bytu je úhrada dlužného nájemného
ve výši 29 429 Kč. RM dále schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu uvolněného bytu č. 6, Zlatá Hora 1227, Slavkov
u Brna, o velikosti 1 + 1. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60,-
Kč/m2. Podmínkou přidělení bytu je úhrada dlužného ná-
jemného ve výši 104.202,- Kč

20. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
č. 19/2006, která byla uzavřena s JUDr. Stanislavou Rieglo-
vou a Mgr. Martinou Leitnerovou na pronájem kanceláří
č. 208 a 211 v budově Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna,
dohodou k datu 30.4.2013.

21. RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
č. 10/2010, která byla uzavřena s firmou HAVE reality s.r.o.,
na pronájem kanceláře č. 209 o výměře 34,50 m2 v admi-
nistrativní budově Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, do-
hodou k datu 30. 4. 2013.

22. RM souhlasí s umístěním místa poskytování služeb
společnosti Jaroslava Kubínová s.r.o., a schvaluje uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. 4/288 ze dne 11. 11. 2010, kterým do práv a povinností
původního nájemce MUDr. Jaroslavy Kubínové vstoupí její
nástupce Jaroslava Kubínová s.r.o.

23. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě uzavřené s paní Věrou Tichomirovou obsahujícího
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30.9.2013
za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě uzavřené s paní Vladislavou Havránkovou obsahu-
jícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, a to za
smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.

25. RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu
č. 62, Polní 1444, Slavkov u Brna, s paní Lenkou Hajdovou.

26. RM schvaluje rozpočet, odpisový plán, mzdový fond
a mzdový limit ZS-A v předloženém znění a napojení FRIM
ve výši 69 000 Kč a rezervního fondu ve výši 46 000 Kč.

27. RM bere předloženou informaci o činnosti ZS-A
v r. 2012 na vědomí a ukládá ZS-A doložit počet návštěvníků
do zámeckých expozic (prohlídkových tras) nejlépe v členění
dle jednotlivých kalendářních měsíců.

28. RM schvaluje úpravy ceníku služeb ZS-A a otevírací
dobu expozice „Napoleon – Austerlitz“ a Inf. centra pro rok
2013 v předloženém znění s doplněním poslední věty v čl.
4 – pronájem prodejní plochy o dovětek „resp. rady města“.

29. RM ukládá ZS-A informovat v souvislosti s konáním
koncertu Deep Purple o postupu příprav, technickém zajiš-
tění akce a záležitostech zasahujících do chodu města.

30. RM ukládá KT a ZS-A ve spolupráci zajistit jednotlivé
úkoly ke konání festivalu Concentus Moraviae a předložit
harmonogram včetně finančního krytí nejpozději do 30. 4.
2013.

31. RM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění 2.
Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna
za II. pololetí 2012 a předkládá ji na jednání ZM.

32. RM schvaluje z položky č. 72 rozpočtu města určené
na humanitární účely v roce 2013 poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 3.000,- Kč pro DOTYK II, o.p.s., na úhradu ná-
kladů spojených s provozem sociální služby raná péče pro 1
občana Slavkova u Brna.

33. RM ukládá odboru KT připravit návrh nařízení RM,
které řeší zákaz podomního prodeje.

34. RM schvaluje ZŠ Komenského přijetí finančních pro-
středků ve výši 56 000 Kč na projekt Školní přírodní zahrada
z grantu MŽP.

35. RM schvaluje napojení rezervního fondu ZŠ Komen-
ského na projekt "Vzájemně si pomáháme vzdělávat se" na
překlenutí období, než organizace obdrží druhou zálohovou
platbu a ukládá řediteli po obdržení druhé zálohy vrátit po-
užité prostředky zpět do rezervního fondu.

36. RM neschvaluje vyhlášení konkursních řízení na místa
ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených měs-
tem Slavkov u Brna, kterým končí funkční období k 31. 7.
2013.

37. RM bere na vědomí zápis č. 4/2013 z jednání Školské
rady ZŠ Tyršova.

38. RM schvaluje zahraniční služební cestu ve dnech 12.-
18. 5. 2013 pro Ing. Ivana Charváta, Bc. Martinu Tesáčkovou,
proplacení cestovních nákladů za zaměstnance ZS-A
PhDr. Vladimíru Zichovou a použití služebního vozidla. 

39. RM souhlasí se služební cestou ředitele TSMS do Slo-
venské republiky ve dnech 24.–26. 4. 2013 a s výší předpo-
kládaných nákladů.

40. RM ukládá TSMS předložit RM zprávu o stavu polních
cest a návrhu na řešení tohoto stavu dle žádosti přednesené
na zasedání ZM.

41. RM souhlasí se zapůjčením ozvučovací techniky pro
ZS-A na 30. 3. 2013.

skými, slovenskými a jednou polskou obcí ne-
soucí ve svém názvu slovo Slavkov. Tito účast-
níci VI. mezinárodního setkání Slavkovů se
představí v pátek na veřejné konferenci na
zámku ve Slavkově u Brna a sobotními prezen-
tacemi svých obcí připravenými výtvarným obo-
rem ZUŠ na nádvoří zámku s ochutnávkou
jejich místních specialit. 

Na podrobný program oslav se můžete těšit
v příštím čísle zpravodaje a na www.slavkov.cz.

Bc. Martina Tesáčková, odbor KT

Stavění máje, kolotoče, stánky s různým arti-
klem, program pro veřejnost na nádvoří zámku
a v zámeckém parku, hodový průvod a večerní
hodová zábava, hodová mše sv. doprovázená
zpěvem sboru od sv. Jiří v Hornu, koncert ital-
ského souboru Accordone se zpěvem Marca Be-
asleyho v rámci festivalu Concentus Moraviae,
Folk & country na zámku, ukázky renezančního
sokolnictví, nově otevřená Napoleonská expo-
zice. To vše a mnoho dalšího čeká Slavkov
u Brna od pátku 31. května do neděle 2. června.

Letošní Dny Slavkova a Svatourbanské hody
významně obohatí přátelé z partnerského města
Horn díky finanční spoluúčasti Evropské unie z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj. Můžeme se
těšit na vystoupení souboru dechových nástrojů
Stadtmusikkapelle Horn, interaktivní představení
pro děti v podání Szene Bunte Wähne, vystoupení
tanečního spolku Tanzen ab der Lebensmitte.
V Salla terreně zámku bude možné shlédnout filmy
natočené filmovým klubem v Hornu. 

Také se budeme moci osobně seznámit s če-

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Blíží se Dny Slavkova a Svatourbanské hody
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34. mimořádná schůze
RM – 18. 3. 2013

1. RM schvaluje ZŠ Komenského převedení částky na
pořízení akrobatického pásu  z rezervního fondu do in-
vestičního fondu. 

2. RM schvaluje přijetí finančních darů ZŠ Komenského
ve výši 76 500 Kč na zakoupení akrobatického pásu
a 1000 Kč na zakoupení knih do školní knihovny a zařa-
zení nové položky v příjmové části 1000 Kč – RF dar -
nákup knih a nové výdajové položky 1000 Kč – RF dar
nákup knih.

3. RM schvaluje návrh na uzavření smluvního vztahu
na dodávky el. energie pro období 1. 5. 2013–31. 12.
2013 se společností E.ON, a. s.

28. RM souhlasí s tím, aby ZŠ Komenského nám. přijala
dar v hodnotě 135.429Kč od ČŠI.

29. RM schvaluje ZŠ Komenského nám. převedení dal-
ších 8000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
a navýšení položky „čerpání IF – akrobatický pás“ v pří-
jmové a ve výdajové části o 8000 Kč.

30. RM uděluje výjimku z počtu dětí na třídu v MŠ Zví-
dálek na školní rok 2013/2014.

31. RM souhlasí s termínem zápisu dětí do MŠ Zvídá-
lek.

32. RM bere na vědomí zápis ze zasedání komise kul-
turní č. 1/2013 a jmenuje pí Ilonu Zykovou členkou komise
kulturní.

33. RM bere na vědomí přehled podaných stížností na
MěÚ za I. čtvrtletí roku 2013.

34. RM bere na vědomí stížnost pana Tomáše Ekrta na
jednání TSMS.

35. RM nesouhlasí s připojením města k iniciativě „Za
vyvěšování moravské vlajky.“

36. RM nesouhlasí s podporou Asociace nositelů legi-
onářských tradic formou daru.

37. RM schvaluje služební cestu starosty města
Ing. Ivana Charváta do chorvatského města Zadaru ve
dnech 14.–17. 4. 2013.

38. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek, že nejvhodnější nabídka v rámci veřejné
zakázky na službu „Investiční úvěr ve výši 12 500 000 Kč“
byla předložena uchazečem Česká spořitelna, a. s., a do-
poručuje ZM schválit přijetí uvedeného bankovního úvěru
s dobou splácení na 15 let, s úrokovou sazbou 3M PRIBOR
+ odchylka a jeho zajištění blankosměnkou bez avalu

39. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky malého roz-
sahu na poskytnutí úvěru na úhradu podílu města na re-
konstrukci a stavebních úpravách SC Bonaparte podle
předložené PD. RM dále schvaluje okruh bankovních insti-
tucí, které budou vyzvány k předložení nabídek úvěru.

40. RM schvaluje na základě předložených přehodnoce-
ných nabídek uzavření smlouvy o dílo s Ing. Janem Reich-
lem na výkon technického dozoru investora na akci:
„Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna – Nádražní“ za cenu
157 300 Kč vč. DPH 21 %, za podmínky projednání procesu
zadání této veřejné zakázky a ruší své usnesení z 53. RM
dne 6. 3. 2013, bod. 173/53/RM2013 (cena 217 800 Kč).

41. RM doporučuje ZM dát souhlas k požádání a přijetí
státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2013 ve výši 725 000 Kč a dát souhlas
k poskytnutí částky z rozpočtu města ve výši 220 000 Kč
jako povinného podílu města k dotaci vlastníka uvedených
nemovitostí - Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna v ná-
sledném rozdělení: na opravu střechy kostela sv. Jana Kř-
titele na pozemku p.č. 682 ve výši 83 635 Kč a opravu
střechy špitálu u kostela sv Jana Křtitele na pozemku
p.č. 684 ve výši 136 365 Kč. 

42. RM schvaluje program 10. mimořádného zasedání
ZM v předloženém znění.

43. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce – Napo-
leonská expozice v předloženém znění.

1. RM doporučuje ZM schválit návrh smlouvy o sdružení
mezi městem a Honebním společenstvem Křenovice za
účelem údržby a péče o biocentrum „Spravedlnost“ v k. ú.
Slavkov u Brna.

2. RM bere na vědomí informace o postupu realizace
informační tabule u díla protipovodňová opatření II.

3. RM ukládá finančnímu odboru zajistit finanční pro-
středky z rozpočtu města na rekonstrukci přechodu pro
chodce pro rok 2014 a TSMS zajistit obnovu vodorovného
dopravního značení dle doporučení odboru DSH.

4. RM souhlasí se záměrem provedení terénních úprav
na pozemku města parc. č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna ve
prospěch společnosti Mirror Development s.r.o., za pod-
mínky odsouhlasení projektové dokumentace řešící rozsah
úprav v RM. RM dále ukládá odboru IR zjistit a předložit
dopad provedených terénních úprav na cenu pozemku
města a možnosti využití plochy uvedené v bodě I. tohoto
usnesení dle stávajícího ÚP a dle návrhu nového ÚP.

5. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise RM
pro životní prostředí za rok 2012, odvolává z funkce před-
sedy komise RM pro životní prostředí pana Petra Navrá-
tila na základě jeho osobní žádosti a pověřuje Ing. Hynka
Charvata svoláním komise a provedením volby nového
předsedy komise pro životní prostředí. Termín do 30. 6.
2013

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo a dodatku č.1
na vypracování PD pro stavební povolení řešící postupnou
opravu zámku s ing. arch. Milošem Klementem v předlo-
ženém znění za podmínky schválení financování v ZM.

7. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí
pozemků parc. č. 803 a 807 oba ostatní plocha v k.ú. Slav-
kov u Brna o celkové výměře 56 m2 z vlastnictví města
a ukládá odboru IR předložit návrh na zveřejnění uvede-
ného záměru k rozhodnutí ZM.

8. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny části po-
zemku parc. č. 4353 orná půda o výměře 244 m2 z vlast-
nictví města.

9. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí
pozemků parc.č.1780/35 a 1780/37, oba ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře cca 210 m2 z vlast-
nictví města a ukládá odboru IR předložit návrh na zve-
řejnění uvedeného záměru k rozhodnutí ZM.

10. RM doporučuje ZM nedat souhlas ke zveřejnění zá-
měru prodeje pozemků z vlastnictví města v k.ú. Slavkov
u Brna, které užívá společnost Rostěnice, a.s. na základě
nájemní smlouvy

11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu
části pozemku parc. č. 986/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 5 m2 (vedle horní vstupní brány na sta-
dion) za účelem umístění reklamního zařízení se Sportov-
ním klubem - SK Slavkov u Brna.

12. RM doporučuje ZM schválit návrh darovací smlouvy
se společností ATAG Private & Corporate Services Ltd. na
zajištění financování projektu na opravu chodníku kolem

55. řádná schůze RM – 10. 4. 2013
farního kostela a na dokončení dětského hřiště MŠ Zvídá-
lek v předloženém znění.

13. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého
dodatku č. 1. ke smlouvě o spolupráci a budoucích převo-
dech infrastruktury se společností KALÁB – stavební firma,
spol. s r.o

14. za předpokladu schváleného financování.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě

o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 3779
a p. č. 3780/1 ke stavbě „Propojení komunikace a IS ulic Ji-
ráskova–Tyršova ve Slavkově u Brna, SO 01 - Kanalizační
šachta a lapač splavenin“ mezi městem a JMK. 

16. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna parc. č. 3189/44
a 3189/36 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo sta-
vebníka RNDr. Pavla Szufnarowského a MUDr. Zdeňky Szuf-
narowské k umístění vodovodní přípojky ke stavbě "Dům
pro individuální rekreaci Slavkov u Brna par. číslo 3189/1".

17. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 929 a 3768, která za-
kládá právo stavebníka Ing. Romana Vozdeckého k umís-
tění kanalizační a vodovodní přípojky ke stavbě RD na ul.
Brněnská p.č. 629 v k.ú. Slavkov u Brna.

18. RM odkládá zprávu ve věci tabulí partnerských měst
a žádá o doplnění dle požadavků členů RM.

19. RM ukládá finančnímu odboru předložit na další jed-
nání RM návrh rozpočtového opatření na realizaci rekon-
strukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu ve výši
1.600.000,-Kč.

20. RM ukládá odboru KT realizovat nápravná opatření
dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
a předložit informaci RM. 

21. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7
- PD na obnovu zámku, PD na obnovu střechy Koláčkovo
nám., Obnova průjezdu v objektu Palackého nám. 65, Sta-
tický posudek a projekt k objektu BD Fügnerova 109.

22. RM souhlasí s umístěním sídla obchodní firmy
MUDr. Eva Fuchsová, gynekologie, s.r.o. na adrese Slavkov
u Brna, Malinovského 551, PSČ 684 01 a schvaluje uzavření
dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, kte-
rým do práv a povinností původního nájemce MUDr. Evy
Fuchsové vstoupí její nástupce firma MUDr. Eva Fuchsová,
gynekologie, s.r.o.

23. RM souhlasí se zvýšením měsíční platby na provádění
úklidu na DPS.

24. RM nesouhlasí a nevyhovuje tak žádosti o odkoupení
bytu č. 3, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna.

25. RM doporučuje ZM k projednání předloženou zprávu
„Nájemné“ s doplněním o cenovou mapu schválenou v RM.

26. RM souhlasí s prodloužením nájmu ve znění dodatku
č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
31.3.2008 - kavárna na ZS-A.

27. RM ukládá TSMS předložit ZM zprávu o stavu polních
cest.

I v roce 2013 můžete bezplatně konzultovat
obtížné životní situace s psychologem a soci-
álním pracovníkem každé 2. pondělí v mě-
síci, a to v budově Městského úřadu Slavkov,
Palackého nám. 260, v malé zasedací míst-
nosti v 1. patře, v době od 10:00 do 17:00
hodin, na základě objednání se prostřednic-
tvím telefonní linky SPONDEA nebo prostřed-
nictvím sociálního odboru MěÚ Slavkov. 

Tuto službu zajišťuje v rámci projektu „Kri-
zová pomoc bez hranic“ financovaného pro-
střednictvím  Nadace rozvoje občanské
společnosti a České televize, ze sbírky Pomozte
dětem! Krizové centrum pro děti, dospívající
a rodinu SPONDEA, se sídlem v Brně. 

Jste-li dítě nebo dospívající, rodinný přísluš-
ník nebo někdo blízký a nevíte, jak dál řešit vý-
chovné, rodinné či školní problémy,
komplikované vztahy, šikanu a jiné náročné

Krizová pomoc a poradenství
události, jsme tu právě pro vás. Naše služby
jsou anonymní a diskrétní.

V roce 2012 vyhledalo ve Slavkově psycho-
logickou pomoc a sociálně právní poradenství
celkem 7 dětí, průměrný věk 12 let, dalšími
osobami byli rodinní příslušníci dětí a jejich
blízcí. 

Děti nejvíce řešily téma vztahů v rodině
a školní problémy, s jejich rodiči jsme následně
konzultovali výchovnou problematiku a úpravu
poměrů v rodině po rozvodu.

Promluvit si s nestranným a nezaujatým od-
borníkem vám může pomoci najít vhodné ře-
šení vašeho problému, proto nečekejte a přijďte
za námi.

Více informací o Krizovém centru SPON-
DEA naleznete na www.spondea.cz, tel.
608 118 088, nebo 541 235 511.

Tým pracovníků Spondea, o.p.s.

Usnesení z rady a zastupitelstva
města zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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od 1. 1. 2008     21,91 Kč/m2,
od 1. 1. 2009     29,46 Kč/m2.
Poslední možné jednostranné zvyšování ná-

jemného schválila rada města na své 58. řádné
schůzi konané dne 17. 8. 2009 o částky nejvýše
přípustné podle zákona č. 107/2006 Sb., tj. jed-
nostranné zvýšení nájemného na 47,08 Kč/ m2

k 1. 1. 2010. Od té doby se nájemné upravovalo
až nyní od 1. 2. 2013, a to v souladu se schvá-
lenou cenovou mapou (43. schůze rady města
konaná dne 10. 10. 2012). 

Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
ČR je k dispozici cenová mapa, kde je defino-
vána cena nájemného za m2 měsíčně pro celou
republiku. Pro srovnání uvádím:

Vyškov 83,7–92,5 Kč,
Bučovice 75,3–86,7 Kč,
Slavkov u Brna 97,7–112,4 Kč,
Brno-Černovice, Husovice, Komárov, Malo-

měřice, Obřany Židenice 89,9 Kč–111,3 Kč.
Na základě telefonického dotazu byla zjiš-

těna aktuální výše nájemného ve Vyškově 50,40
Kč/m2 a v Bučovicích 47 Kč/m2.

Z 213 nájemců bytů, kterým byl návrh
smluvního nájemného odeslán, budou řešeny
soudní cestou 2 případy, kdy nájemci v termínu
neodevzdali odpovědní lístek.

Dále je třeba zmínit skutečnost, že do byto-
vých domů byly investovány nemalé finanční
prostředky – viz vlevo.

Bc. Jitka Charvátová
Odbor bytového a tepelného hospodářství

V roce 2011 došlo k první etapě deregulace
nájemného. Takzvané smluvní nájemné začalo
platit od 1. ledna 2011 na většině území České
republiky. Tedy i ve Slavkově u Brna. Smluvní
nájemné vychází ze sjednání dohody nájemce
a pronajímatele. Pokud k dohodě o změně ná-
jemného nedojde, mají obě strany právo obrátit
se ve věci určení výše nájemného na soud.
Tímto způsobem může dojít  jak ke zvýšení,
tak ke snížení nájemného.

Deregulace nájemného je zákonem řízený

Nájemné v obecních bytech ve Slavkově u Brna
proces narovnání vztahů na trhu s nájemními
byty. Jeho průběh byl striktně ukotven v zá-
koně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšo-
vání nájemného, který přesně definoval
maximální možná navýšení nájemného
v daném městě.

V roce 2006 byla platná sazba nájemného ve
Slavkově u Brna 15,22 Kč/m2.

Poté, co vstoupil v platnost výše citovaný
zákon, bylo uplatněno zvýšení od 1. 4. 2007
na částku 18,06 Kč/m2,

Lokalita Sazba Kč/m2 Sleva za nezateplený objekt Sleva za okna
Fügnerova 50,– 10% 10%
Palackého nám. 55,50 10% 5%
Úzká 55,50 10% 10%
Sídliště Nádražní 60,–
Zlatá Hora 60,–
DPS, Polní 1444 55,50
Bučovická 55,50 10% 10%
Litavská 55,50 

Cenová mapa nájemného ve Slavkově u Brna platná od 1. 2. 2013

Slevy se netýkají nájemních smluv uzavřených na dobu určitou.
Slevy budou uplatněny při zvýšení nájemného.

Nádražní 1191-1193 – 21. 3. 2012 předání staveniště 15. 6. 2012 předání díla cena 5 621 919,16 Kč
Zlatá Hora 1228-1230 – 4. 6. 2012 předání staveniště 30. 10. 2012 předání díla cena 5 772 024,54 Kč
Zlatá Hora 1227, 1237 – 3. 9. 2012 předání staveniště 12. 12. 2012 předání díla cena 3 369 482,00 Kč
Zlatá Hora 1357-1358 – 20. 6. 2011 předání staveniště 12. 12. 2011 předání díla cena 5 262 665,20 Kč
Dům s pečovatelskou službou – 1. 7. 2010 předání staveniště 16. 9. 2010 předání díla cena 4 450 108,00 Kč

thulium, lutetium nebo yttrium, i když technolo-
gie se vyvíjejí a použité materiály se mohou v bu-
doucnu nahradit. Těžba vzácných prvků je rychle
rostoucím odvětvím, které v současné době závisí
z velké části na Číně. Ta disponuje více než 40 %
všech zásob vyskytujících se na naší planetě. Na-
bídka je už nyní nižší než poptávka. Během let se
kvóta čínského vývozu stále snižovala a časem
lze očekávat naprostý zákaz vývozu přinejmen-
ším u části těchto surovin. Surovinová strategie
EU je proto založena na třech pilířích: zajištění
rovných podmínek v přístupu ke zdrojům ve tře-
tích zemích, podpoře udržitelných dodávek z ev-
ropských zdrojů a zvýšení účinnosti využití
zdrojů, včetně recyklace. Recyklace je totiž
v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem
surovin než primární těžba. Zatímco z tuny rudy
se dá získat zhruba pět gramů zlata, z tuny vy-
sloužilých elektrospotřebičů, které zlato obsahují,
je ho 200 gramů. Zdroj: ELEKTROWIN a. s.

Ing. Kubešová, odbor ŽP 

Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravu-
jící podmínky životního cyklu elektrických spo-
třebičů. Na některé změny je Česká republika už
dnes připravena, jiné představují výzvu do
 budoucna pro nás pro všechny. První směrnice
výrazněji než dosud omezuje používání nebez-
pečných látek v elektrických a elektronických za-
řízeních (EEZ) s cílem přispět k ochraně lidského
zdraví a životního prostředí včetně  využití a zne-
škodnění odpadních EEZ způsoby šetrnými k ži-
votnímu prostředí. Druhá – O odpadních
elektrických a elektronických zařízeních – se
do české legislativy musí promítnout nejpozději
do 14. února roku 2014. Mimo jiné nově stanoví
kvóty pro množství zpětně odebraného elektro-
zařízení. Jsou podstatně přísnější než dosud.

Co nás čeká v příštích letech: Během čtyř let
musí členské státy EU ročně zvýšit množství vy-
sbíraných spotřebičů na 40–45 % průměrné
hmotnosti výrobků uvedených na národní trh tři
roky zpětně. Od roku 2019 pak musí postupně
všechny členské státy EU ročně vysbírat 65 %
průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh
v předchozích třech letech, anebo zrecyklovat 85
% hmotnosti z celkové produkce elektroodpadu.
Stát také odpovídá za splnění této povinnosti.
Směrnice totiž umožňuje vypočítat toto množství
dvěma odlišnými způsoby a zatím není jasné, ke
kterému z nich se přikloní naši zákonodárci.
Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpo-
vídá jen zhruba 30 až 40 procentům množství vy-
počítaného podle jedné nebo druhé metodiky.
Minimálním požadavkem EU jsou prozatím čtyři
kilogramy vytříděného elektroodpadu na obyva-
tele a rok. 

Náskok díky ELEKTROWINu. Obchodníci
s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne 400

Nové směrnice EU přinesou změny i k nám
m2, budou muset zdarma odebírat malé vysloužilé
spotřebiče, aniž by zpětný odběr vázali na nákup
nového zařízení. ELEKTROWIN a jeho smluvní
partneři z řad prodejců mají v tomto směru ná-
skok. I menší prodejny mají možnost vybavit se
sběrnými koši ELEKTROWINu, jejichž obsah se
díky kolektivnímu systému dostane, pro spotře-
bitele zdarma, ke zpracovatelům.    

Surovin je stále méně. V evropských domác-
nostech slouží podle statistik dohromady celkem
633,8 milionu velkých spotřebičů, jako jsou
pračky a ledničky. Zhruba 188 milionů z nich je
starších 10 let. To na jedné straně znamená vy-
soké nároky na jejich budoucí ekologickou recy-
klaci, na druhé straně to představuje skvělou
příležitost, jak nahradit omezené surovinové
zdroje. Těch totiž v Evropě stále ubývá a podle
odborníků je budou země, které jimi stále dispo-
nují, čím dál přísněji chránit. Při výrobě nových
spotřebičů se například využívají kovy získávané
ze vzácných zemin jako je dysprosium, terbium,

Městský úřad Slavkov u Brna a občanské
sdružení Trialog pořádají pro veřejnost besedu
na téma Pěstounská péče – týká se i mne? Be-
seda se koná v pondělí 6. května od 17 do 19
hodin v obřadní síni na Palackého nám. 65,
Slavkov u Brna a uskuteční se v rámci kampaně
Nadačního fondu J&T.

PhDr. Miloslav Kotek z občanského sdru-
žení TRIALOG, psycholog, odborník z ná-
hradní rodinné péče vám přiblíží téma
pěstounství, poskytne informační letáky se zá-
kladními údaji a odpoví na otázky:

Pěstounská péče
• Co je pěstounská péče?
• Co znamená pěstounská péče na přechod-

nou dobu?
• Kdo jsou pěstouni?
Těšíme se na vaši účast. Bližší informace

vám poskytnou za Městský úřad Slavkov
u Brna Bc. Jana Machátová DiS., sociální pra-
covnice – NRP, tel.: 544 121 151, jana.macha-
tova@meuslavkov.cz a za občanské sdružení
TRIALOG Ing. Hana Jurajdová, vedoucí
odd. náhradní rodinné péče, tel.: 723 570 151,
jurajdova@trialog-brno.cz.
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Člen Rady Jihomoravského kraje Jaroslav
Parolek v pondělí 25. března předal ceny výher-
cům v krajském kole soutěže Sbírej a vyhraj!,
která si kladla za cíl zvýšit povědomí občanů
o třídění elektra.

V každém kraji odměnila společnost ASE-
KOL, pořadatel soutěže, jednoho šťastlivce ta-
bletem Samsung a další čtyři výherce
hodnotnými cenami. V Jihomoravském kraji se
díky soutěži vytřídilo 1405 kusů starých spotře-
bičů. Šťastným výhercem tabletu se stal David
Kosek z obce Bulhary, další předané ceny jsou
digitální fotoaparát, cestovní DVD přehrávač,
MP4 přehrávač a fotorámeček.

Krajské kolo soutěže Sbírej a vyhraj!
Na podzim ve Slavkovském zpravodaji jsem si

přečetla článek o možnosti vyhrát tablet. Soutěž
pod názvem „Sbírej a vyhraj“ vyhlásila společnost
Asekol a na přiložený soutěžní letáček při ode-
vzdání jednoho elektrospotřebiče na sběrný dvůr
jsem dostala razítko a při pěti odevzdaných elek-
trospotřebičích jsem letáček poslala na společnost
Asekol a čekala jsem, že vyhraji tablet. Časem
jsem na soutěž úplně zapomněla, až jednoho dne
volali mamce, že jsem skončila v losování za Jiho-
moravský kraj druhá a vyhrála jsem fotoaparát.
Na převzetí fotoaparátu jsme s mamkou byly
 pozvány do Brna na krajský úřad, kde nám byl fo-
toaparát předán. Myslím, že vrátit pět již nepotřeb-
ných elektrospotřebičů se mě vyplatilo.

Zemanová Monika, VIII.A

Vybité baterie do koše
nepatří

Dnes snad není domácnost, kde by se nějaká
baterie nevyskytla. A občané našeho města
dobře vědí, proč třídit baterie a odevzdávat je
na příslušná místa. Pokud chcete mít pro sběr
baterií v domácnosti nebo kanceláři originální
krabičku ECOCHEESE, stačí přinést na odbor
ŽP jakékoliv množství přenosných baterií (mo-
nočlánek, knoflíková). Výměnou obdržíte
ZDARMA jednu krabičku, která svým desig-
nem připomíná známý druh sýra. Velikost kra-
bičky: 8x8x17 cm, kapacita je 0,5 litru, barevné
provedení na výběr: zelená, fialová a modrá. 

Ing. Kubešová, tel.: 544 121 148
odbor životního prostředí

Dodržování BESIPu
Začátkem jara, při zlepšení počasí, vždy dojde

ke zvýšení intenzity provozu na pozemních ko-
munikacích. Ze strany MP proto budou častější
a důraznější kontroly při dodržování bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích. Zejména
se bude měřit rychlost motorových vozidel.
S otevřením restauračních zahrádek se bude také
častěji kontrolovat požívání alkoholických ná-
pojů nebo jiných omamných či psychotropních
látek u řidičů motorových, tak i nemotorových
vozidel (řidičem je i jezdec na zvířeti, cyklista).
Městská policie bude samozřejmě provádět i stá-
lou činnost, a to především kontrolu dodržování
podmínek parkovaní na Palackého náměstí, Ko-
menského a Malinovského náměstí, stání v kři-
žovatkách, na veřejné zeleni, v protisměru,
vjíždění do míst, kde je to místní nebo přechod-
nou úpravou zakázáno, jízdu do protisměru,
apod. Sankce u uvedených přestupků jsou různé.
Od zákazu řízení, přes připsání trestných bodů
do karty řidiče, po uložení blokové pokuty až do
výše 2000 Kč.

Petr Smejsík, velitel MP, tel.: 725 746 435

Vydávání kompostu 
TSMS oznamují občanům, že vydávaní

kompostovacího substrátu kompostu TSMS
bude zahájeno v pondělí 29. 4. V měsíci
květnu se bude vydávat každé pondělí: 6. 5.,
13. 5., 20. 5., 27. 5., a od června v sudé středy
na Zámecké ulici v Panšule vždy od 14 do 17
hodin.  Radoslav Lánský, ředitel TSMS 

Zběsilá jízda
Na služební mobil MP bylo

přijato oznámení, kdy oznamova-
tel uvedl, že na ul. Husova přijelo
tak velkou rychlostí osobní mo-
torové vozidlo zn. Audi, že kdyby

někdo přecházel pozemní komunikaci, tak by
určitě došlo k velkému neštěstí. Přiřítilo se tak
rychle, že pískot pneumatik byl slyšet v širo-
kém okolí a zápach z brzd byl cítit až k zámku. 

Řidič zaparkoval na ul. Husova a z vozidla
utekl. Následně jela kolem hlídka PČR se za-
pnutým výstražným zařízením. Chování ři-
diče se zdálo oznamovateli velice podezřelé.
Po tomto oznámení šel strážník MP na ul. Hu-
sovu. Než na ni došel, zjistil od hlídky PČR,
že opravdu hledají vozidlo zn. Audi. Dle zjiš-
těné RZ bylo ujíždějící vozidlo zaparkované
dle oznámení na ul. Husova. Za strážníkem
přišla paní, která vše viděla. Strážníkovi celou
událost popsala a dokonce „ukázala“ na ři-
diče, který vozidlo řídil. Muž šel od ulice Hu-
sova směrem ke kostelu. Strážník o této
skutečnosti informoval hlídku OOP Slavkov
u Brna a šel za podezřelým mužem. Muž byl
na první pohled velice nervózní a stále se otá-
čel. Před hasičskou zbrojnicí byl podezřelý
muž hlídkou OOP Slavkov u Brna zastaven
a kontrolován.

Bylo zjištěno, že se opravdu jedná o řidiče
vozidla zn. Audi. Následně bylo zjištěno, že
řidiči byla hlídkou dopravní policie v obci
Nížkovice naměřena vysoká rychlost a řidič
s největší pravděpodobností přijde o řidičské
oprávnění. 

Tímto chci poděkovat svědkům, kteří se ne-
báli a přispěli k odhalení nebezpečného řidiče.

Petr Smejsík, velitel MP, tel.: 725 746 435
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Naše mateřská škola Zvídálek
byla vybrána mezi 32 mateřských
škol Jihomoravského kraje, které se
zúčastnily projektu KLOKANŮV

KUFR. Jedná se o komplexní materiál pro
práci s dětmi v předškolním věku. Projekt vy-
chází z uznávané metodiky „Diagnostika dí-
těte předškolního věku“ brněnských autorek
Mgr. Jiřiny Bednářové a PhDr. Vlasty Šmar-
dové. Je v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání a při-
náší souhrn praktických úkolů pro předškolní
věk. 

V logopedické třídě Sluníčka jsme v rámci
pilotního ověření pracovali s touto pomůckou
se dvěma dětmi. Po splnění všech podmínek,
nám pomůcka zůstává k dalšímu využívání ve
vzdělávací práci. Umožňuje nám lépe rozpo-
znat dítě samotné i jeho vývoj ve srovnání
s vrstevníky. 

Klokanův kufr obsahuje šest částí. Každá

Projekt Klokanův kufr v MŠ Zvídálek
z nich je zaměřena na jednu vzdělávací oblast,
která úzce souvisí s rozvojem řeči. Obsahuje
velké množství názorných materiálů (obrázků,
dřevěných pomůcek, skládaček) se kterými
děti velmi rády pracují a rozvíjejí si logické
myšlení, slovní zásobu, vyjadřovací obratnost
a pohotovost. 

Při vzdělávání dětí v logopedické třídě je
velmi důležitá spolupráce s rodiči. Ti navazují
na naši práci domácím procvičováním zadáva-
ných úkolů. Děkujeme rodičům, kteří s námi
na pilotním ověřování pomůcky Klokanův kufr
spolupracovali. Současně děkujeme za spolu-
práci všem rodičům dětí, se kterými pracujeme
a to v rámci logopedické třídy i poradenské
činnosti naší mateřské školy. 

Včasná pomoc dětem je vždy lepší a účin-
nější a to zejména s ohledem na budoucí za-
hájení školní docházky.  

učitelky třídy Sluníček Mgr. Dagmar Červinková
a Mgr. Zdeňka Rusnáková

Svoz odpadů ze zeleně 
TSMS sdělují občanům města, že svoz za-

hradního odpadu (biologicky rozložitelný
odpad) a odpadu z údržby veřejných ploch
(odpad ze zeleně) byl zahájen 2. dubna. Uliční
smetky dávejte zvlášť – svážíme je samostatně!

Radoslav Lánský, ředitel TSMS 

Projekt Klokanův kufr Foto: archiv MŠ

Výherci soutěže s Asekolem Foto: archiv
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tých letech 20. století. Označení „socialistický re-
alismus“ není hanlivé, jedná se o oficiální název,
přijatý již ve 30. letech v SSSR. Tehdejší poli-
tická garnitura potřebovala umění, které bude sro-
zumitelné masám, a navíc poslouží propagandě.
Jako inspiraci si tedy vzali malířský realismus 19.
století, který „okořenili“ tématy spojenými s bu-
dováním socialismu. V těchto ohledech byl soci-
alistický realismus, nehledě na jeho umělecké
kvality, velmi přesvědčivý a důsledný. 

Výraznou žánrovou odnoží socrealismu byla
vojenská tematika, na kterou je právě tato vý-
stava zaměřena. Výstava obrazů je zapůjčena
nadací Eleutheria a bude na slavkovském
zámku k vidění do 14. června 2013.

Mgr. Radek Žák, ZS-A

Dne 12. dubna se v Ruben-
sově sále Zámku Slavkov –
Austerlitz uskutečnila vernisáž
výstavy „Socialistický realis-
mus v obrazech“. 

Tato výstava a téma socialis-
tického realismu bylo zvoleno,
neboť se poslední dobou dostává
do popředí zájmu badatelů
i zájmu veřejnosti. Jedná se
navíc o téma, které je historiky
umění neprobádané a nezmapo-
vané, proto je každá výstava to-
hoto typu přínosem. Za posledních dvacet let
v ČR proběhly pouze dvě nebo tři rozsáhlejší
výstavy tohoto rázu – tímto je tedy výstava ob-

Socialistický realismus v obrazech
razů socialistického realismu na
slavkovském také unikátní. Důle-
žité je si uvědomit, že na toto
téma již můžeme pohlížet s od-
stupem cca šedesáti let, proto mů-
žeme zaujmout objektivní
a střízlivé stanovisko, a k tématu
přistoupit jako k čistě vědecké zá-
ležitosti. Obrazy je třeba chápat
jako určité svědectví doby, ale
také z uměleckého hlediska –
mnohdy malířsky nepříliš kvalitní
a značně naivní, ale velmi zají-

mavé pojetím i zpracováním.
Samotný socialistický realismus je umělecký

směr, který se stal oficiálním uměním v padesá-

Informační centrum bylo více jak dva roky
uzavřeno z důvodu rekonstrukce předzámčí,
kde nyní vzniká zbrusu nová expozice Napo-
leon – Austerlitz. Díky této rekonstrukci došlo
k opravě původních prostor a Informační cen-
trum tak může znovu zahájit svůj provoz. 

V Informačním centru můžete opět získávat
podrobné informace o dění ve městě a jeho
okolí, o poskytovaných službách (doprava,
ubytování, stravování apod.), o nejbližších

Znovuzahájení provozu Informačního centra
institucích, včetně informací o tom, kde a co
jak vyřídit, budete si moci zakoupit vstupenky
na zámek, do nové expozice či vstupenky na
nejrůznější akce pořádané ve Slavkově a okolí,
ale nově také vstupenky i předplatné do brněn-
ských divadel. K dispozici bude veřejný inter-
net, kopírovací a faxové služby. 

Nově si na Informačním centrum budete
moci stáhnout aplikaci mobilního průvodce
městem Slavkov u Brna, která byla v průběhu
loňského roku vytvořena. Další moderní novin-
kou je aplikace pro dotykové monitory Regi-
onální průvodce památkami JmK, monitor
bude umístěný v prostorách IC.

Otevírací doba Informačního centra:
listopad–březen: úterý–sobota 9–16 h
duben a říjen: úterý–neděle 9–16 h
květen a září: úterý–neděle 9–17 h
červen, červenec a srpen: denně 9–17 h

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Výstava anglických ohařů
v zámeckém parku

V sobotu 11. května se v areálu zámeckého
parku bude konat klubová výstava anglických
ohařů. Pořadatelem je Moravskoslezský klub
anglických ohařů se sídlem v Brně. 

Slavnostní zahájení výstavy bude v 9 hodin
před schodištěm hlavního vchodu do zámku.
Výstava potrvá do 17 hodin. Vstup na výstavu
je volný. Ing. Jana Slouková, ZS - A

Austrálie – Jirka Mára
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16.

května od 17 hod. v Divadelním sále zámku.
Australská projekce rodiny Márových vás

často donutí vydechnout: „To snad není
možný.“ Objeli celý kontinent kolem dokola
a vydali se i do horoucího středu k posvátnému
rudému monolitu Uluru. Cestou nakrmili ská-

kající krokodýly, šnorchlo-
vali ve Velkém bariérovém
útesu, házeli bumerangem
nebo naslouchali hraní
Aboridžinců na didžeridu.
Žasli v poušti mezi tisícov-
kou skalních jehel Pinnac-
les, nadšeně krmili
klokany z ruky a šplhali po
žebříku kolem stromu do
výšky 70 metrů. Prožijete
společně s nimi příběh
plný dobrodružství, napětí
a radosti. 

Těšíme se na vaši náv-
štěvu.

Jiří Blažek, ZS-A

Když jsme před zhruba rokem a půl dávali
svoje hlasy projektu Jirky Máry „Objedu Au-
strálii na invalidním vozíku,“ přáli jsme si, aby
v soutěži „Tvůj příběh“ zvítězil. Podařilo se,
expedice „Austrálie“ se v loňském roce usku-
tečnila a letos se s jejím průběhem můžeme se-
známit. 

Expozice „Napoleon
– Austerlitz“ zahajuje
provoz v květnu

Nejvýznamnějším projektem, který bude
v roce 2013 na Zámku Slavkov – Austerlitz re-
alizován, je expozice „Napoleon – Austerlitz“,
věnované bitvě u Slavkova a období napoleon-
ských válek. Expozice se nachází v prostorách
bývalých koníren předzámčí slavkovského
zámku. Konírny, tvořené dvěma propojenými
budovami, které byly v rámci projektu kom-
plexně zrekonstruovány, umožňují nápadité ře-
šení expozice. Ta bude tvořena figurínami
vojáků různých hodností ze všech zúčastně-
ných armád, či vitrínami se zbraněmi a výba-
vou vojáků. Audiovizuální složka bude tvořena
hranými záběry z rekonstrukce bitvy a ani-
mace, které budou doplňovat i rozsáhlé di-
oráma – imitace situace z průběhu bitvy
s vojáky v životní velikosti. V interaktivní části
si návštěvníci budou moci vyzkoušet nabíjení
dobové pušky s přesnou instruktáží, nebo si po-
těžkat pěchotní šavli.

Realizace expozice přísně podléhá odbor-
nému dohledu tak, aby byla do maximální míry
dodržena historická přesnost. Exponáty a jed-
notlivé celky výstavy jsou doplněny detailními
popisky a texty, které návštěvníkům ozřejmí
mnohé ze zákulisí bitvy i politické situace
v Evropě počátku 19. století. 

Expozice „Napoleon – Austerlitz“ zahajuje
zkušební provoz již 15. května 2013. Počínaje
tímto datem jste srdečně zváni na návštěvu ex-
pozice! Slavnostní otevření se pak odehraje na
Dny Slavkova 1. června 2013.

Radek Žák, ZS-A

Vizualizace expozice Foto: archiv

Márovi v Austrálii Foto: archiv
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Kategorie VÝTVARNÁ DÍLA – základní školy
Ceny bez rozlišení obdrželi:

Kolektiv (5 žáků) 8. roč. (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Vojtěch Kachlík (ZŠ Šaratice)
Denisa Kropáčková (ZŠ Šaratice)
Tereza Kropáčková (ZŠ Šaratice)
Žaneta Lažková (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Klára Vyplelová a Natálie Palečková (ZŠ Šaratice)

Kategorie VÝTVARNÁ DÍLA – střední školy
1. místo

Pavel Vařeka (Gymnázium Bučovice)
2. místo:

Kolektiv třídy 2.A (Gymnázium Bučovice)
Kolektiv třídy sexty (Gymnázium Bučovice)

3. místo:
Kateřina Obručová (Gymnázium Bučovice)

Zvláštní cena (3D):
Kolektiv (Gymnázium a SOŠZZE Vyškov)

CENA GENERÁLNÍHO KONZULA Ruské federace v Brně
Barbora Kulihová (Gymnázium Uherské Hradiště) za práci
„Události v Míkovicích na konci 2. sv. války“ (o rusko-české par-
tyzánské skupině operující v okolí Míkovic, dnes části Uher-
ského Hradiště)

Všichni ocenění obdrželi diplomy, drobné
dárky a knihy od brněnských nakladatelství
CERM, Doplněk, MOBA a JOTA. Každý
z účastníků na místě si mohl odnést ukázková
čísla časopisu Válka revue z vydavatelství Extra
Publishing a také propagační výtisk Morava na-
poleonská od Regionální rozvojové agentury
Jižní Moravy.

Děkujeme všem přispěvatelům do tohoto roč-
níku Slavkovského mementa za jejich snahu
a úsilí a také za podporu a pomoc všem vyuču-
jícím, kteří si soutěž vzali za svou… 

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku se
konalo v Historickém sále slavkovského zámku
v pátek 26. dubna t.r. za účasti zástupců Města
Slavkova u Brna, Velitelství výcviku – Vojenské
akademie ve Vyškově a Kanceláře hejtmana
JmK, kteří akci pravidelně poskytují záštitu.
Také letos poskytl „Mementu“ svoji záštitu ge-
nerální konzul Ruské federace Andrej Jevgen-
jevič Šaraškin a při této příležitosti udělil jedné
z prací „Cenu generálního konzula.“ Vojenská
akademie předvedla v zámeckém parku ukázky
výzbroje a výcviku, přítomni byli dále předsta-
vitelé Klubu autorů literatury faktu a Českoslo-
venské obce legionářské. Program zpestřila
vystoupením svých žáků slavkovská Základní
umělecká škola F. France.
Kategorie POEZIE
1. místo:

neuděleno
2. místo:

Hana Mlčochová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Jiří Plevák (Gymnázium Uherské Brod)

3. místo:
Lukáš Hrabovský (Gymnázium Bučovice)

Čestná uznání:
Vlastimil Kroupa (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Natálie Spáčilová (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Jan Müller (ISŠ Slavkov u Brna)
Kristýna Pospíšilová (ISŠ Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – základní školy
1. místo:

Anna Bělohoubková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Nicola Novotná (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

2. místo:
Pavlína Kouřilová (ZŠ Svatobořice-Mistřín)
Alexandra Bláhová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

3. místo:

Slavkovské memento 2013
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Anna Gulová (Gymnázium Bučovice, tercie)
Sára Kaplanová (ZŠ Komenského, Letohrad)

Čestná uznání:
Dom. Hoffmannová (ZŠ Komenského, Letohrad)
Adéla Mrkůsová a Marcela Šubrtová (ZŠ Svatobořice-Mistřín)
Marcela Šubrtová (ZŠ Svatobořice-Mistřín)
Maria Hořavová (Gymnázium Vyškov, kvarta)
Zdeněk Přecechtěl (Gymnázium Vyškov, kvarta)
Zuz. Salcburgerová (Gymnázium Vyškov, kvarta)

Kategorie PRÓZA – střední školy
1. místo:

Nikola Čapková (Vojenská škola Moravská Třebová)
Tereza Přibylová (Gymnázium Vyškov)
Petr Sedláček (Gymnázium Uherské Hradiště)

2. místo:
Dagmar Valášková (Gymnázium a SOŠZZE Vyškov)
Ondřej Ulrich (Vojenská škola Moravská Třebová)
Klára Knotová (Gymnázium Uherské Hradiště)
Barbora Kulihová (Gymnázium Uherské Hradiště)

3. místo:
Kateřina Bakešová (Gymnázium Mozartova, Pardubice)
Lucie Hůtová (Gymnázium Uherské Hradiště)
Anežka Jelínková (Gymnázium Uherské Hradiště)
Jakub Jabůrek (Gymnázium Uherské Hradiště) 
Čestná uznání:
Štěpánka Černá (Gymnázium Uherské Hradiště)
Kristýna Hořavová (Gymnázium a SOŠZZE Vyškov)
Tereza Michálková (Gymnázium a SOŠZZE Vyškov)
Darina Novotná (Gymnázium a SOŠZZE Vyškov)
Simona Peniaková (Soukromá škola podnikatel. Vyškov)
Lucie Pinková (Gymnázium a SOŠZZE Vyškov)
David Pokorný (Gymnázium Bučovice)
Eva Sedláková (Gymnázium a SOŠZZE Vyškov)
Jitka Skřejpková (Gymnázium a SOŠZZE Vyškov)
Hana Vičarová (Gymnázium a SOŠZZE Vyškov)
Veronika Zemanová (Gymnázium a SOŠZZE Vyškov)

Zvláštní cena: 
Jakub Veselý (Gymnázium a Stř. pedag. škola Přerov)

Zámek Slavkov – Austerlitz v červnu opět
uvítá v rámci XVIII. mezinárodního hudebního
festivalu 13 měst – Concentus Moraviae dva
špičkové koncerty. 

Na prvním z koncertů v neděli dne 2. 6. vy-
stoupí temperamentní soubor Accordone, který
doprovodí nezaměnitelný a fenomenální zpěv
Marca Beasleyho. 

Na druhém z nich, v neděli dne 23. 6., se

Vstupenky na Concentus Moraviae
posluchačům představí francouzský soubor
Café Zimmermann.

Vstupenky na oba prestižní koncerty je
možné zakoupit již nyní na pokladně zámku
se slevou 50 Kč, která potrvá do 31. 5., po
tomto datu budou standardní vstupenky nabí-
zeny za plnou cenu, tj. 250 Kč. Více informací
o předprodeji vstupenek na oba koncerty na
tel.: 544 227 548. Hana Partyková, ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz a Česká společ-
nost Johann Strauss vás srdečně zvou na oblí-
bený galakoncert „Z operety do operety“, který
se uskuteční v sobotu 18. května v 17 hodin
v Historickém sále zámku.

Na koncertě s dlouholetou tradicí a kvalitou
zazní oblíbené operetní melodie Johanna
Strausse, Franze Lehára, Bedřicha Smetany,
Emmericha Kalmána, Giuseppe Verdiho a dal-
ších. Za doprovodu Johann Strauss Orchestru
„Die flotten Geister“ a houslisty Jiřího Pre-
isingera se v čele s dirigentem Klausem
Straube představí výrazní sólisté, známá sopra-
nistka Luisa Albrechtová z Vídně a tenor Milan
Vlček z Národního divadla Brno.

Vstupenky v ceně 250 Kč je možné v před-
prodeji koupit na pokladně Zámku Slavkov –
Austerlitz, tel.: 544 227 548, e-mail: hanou-
skova@zamek-slavkov.cz, v Turistickém infor-

Z operety do operety již počtrnácté!
mačním centru (Běhounská 17, Brno) a v Ná-
kupním středisku Hruška v Pozořicích od 25.
dubna 2013. Vstupenky bude možné zakoupit
také před koncertem za 300 Kč. 

Přijďte se na zámek zaposlouchat do roman-
tických operetních melodií v honosném pro-
střední Historického sálu!

Radek Žák, ZS-A

Mezinárodní den muzeí
a Festival muzejních nocí

Mezinárodní den muzeí každoročně při-
padá na den 18. května. Zámek Slavkov –
Austerlitz letos nabízí v rámci tohoto dne
v době od 9 do 17 hodin prohlídku podzemí
zámku a následně při příležitosti Festivalu
muzejních nocí netradiční komentované
prohlídky zámku s kostýmovaným průvod-
cem. 

Prohlídky návštěvníky seznámí s pout-
avými příběhy z řecké mytologie, kterou se
v době baroka umělci bezesporu inspirovali.
Důkazem toho jsou krásné fresky v interiéru
slavkovského zámku od italského malíře An-
drey Lanzaniho z roku 1705, které jsou
běžně při tradičních prohlídkách zámku k vi-
dění, ale zpravidla bývají představeny náv-
štěvníkům jen náznakově. Řecká mytologie
neztratila dokonce i v dnešní době na své
síle, nesmrtelní bohové nejsou pouze vše-
mocnými bytostmi, vzdálenými smrtelní-
kům, ale mají stejně jako lidé své slabosti. 

Více se dozvíte při oživených prohlídkách
v 19, 19.45 a 20.30 hodin. Rezervace na tel.
čísle: 544 22 75 48 nebo e-mailem: hanou-
skova@zamek-slavkov.cz. 

Přijměte tedy pozvání v sobotu 18.
května na prohlídky podzemí a speciální ve-
černí prohlídky zámku zdarma.  

Hana Partyková, ZS-A
Johann Strauss Orchestr Foto: archiv
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Pohádka a dobrodružství bude příjemnou
náplní sobotního odpoledne 25. května na slav-
kovském zámku. 

Ve 14, 15 a 16 hodin se všichni příchozí
mohou opět těšit na divácky oblíbenou pohádku
Popelka, na kterou doporučujeme tel. rezervaci:
544 224 875 nebo mailem: hanouskova@zamek-
slavkov.cz. Jednotné vstupné 80 Kč. 

Po celé odpoledne v čase od 14 do 17 hodin
bude možné v tvořivé dílně v salla terreně
zámku vyzkoušet šikovné ruce a vyrobit si na-
příklad indiánskou čelenku nebo korunku pro

Pohádkově dobrodružné odpoledne na zámku
princezny. A v závěru odpoledne v 17 hodin
skupina historického šermu Buhurt z Křenovic
v zámeckém parku uvede divadelní představení
na motivy románu Poslední Mohykán, hru
Nová Francie. Po skončení představení si zá-
jemci mohou prohlédnout historické zbraně, vo-
jenskou pytlíkovou střelnici nebo vyzkoušet na
vlastní kůži indiánské válečné malování
a střelbu z luku na bizona.

Srdečně zveme rodiče a děti na odpoledne
plné nezapomenutelných zážitků. 

Hana Partyková, ZS-A

Také v roce 2013 bude dále rozvíjena spolu-
práce Zámku Slavkov – Austerlitz a Vyšší od-
borné restaurátorské školy z Brna. Obě instituce
naváží na předchozí úspěšný ročník, kdy pod do-
hledem odborného pedagoga a restaurátora Mgr.
Radka Ryšánka nejlepší studenti zrestaurovali
podlahové hodiny a kounicovský psací stolek ze
sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz. 

V letošním roce bude tato spolupráce navíc
rozšířena i na další obor, a to na keramiku.
V prostorách zámku se v prohlídkové trase náv-
štěvník setká se studenty, kteří budou předvádět
a vysvětlovat zásady a postupy odborného re-

Slavkovské restaurování již potřetí
staurování dřevěných předmětů a malované ke-
ramiky. Zájemci tak v praxi i na prezentacích
uvidí jednotlivé fáze obnovy původního vzhledu
a funkčnosti historických předmětů. 

První část Slavkovského restaurování bude
probíhat od poloviny května do poloviny června,
druhá pak v průběhu měsíce září, kdy budou vý-
sledky prezentovány rovněž ve výstavních pro-
storách před pokladnou v přízemí zámku.
Nenechte si tedy ujít možnost poodhalit tajem-
ství zajímavých řemesel, která historickým před-
mětům vrací jejich původní podobu.

PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov-Austerlitz

Zápis dětí do Mateřské
školy Zvídálek

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna
oznamuje rodičům dětí, že řádný zápis k před-
školnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídá-
lek na školní rok 2013/2014 proběhne ve
dnech 6. a 7. května v době od 9 do 12.30
hodin a od 15 do 16 hodin v ředitelně budovy
MŠ na Komenského náměstí. Rodičům zde
budou také předány potřebné tiskopisy k vy-
plnění. Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Den otevřených dveří
Mateřská škola Zvídálek pořádá v pondělí 6.

května v době od 7.30 do 10 hodin den otevře-
ných dveří na obou budovách mateřské školy
Zvídálek. K návštěvě zveme rodiče s dětmi
i zájemce z řad veřejnosti.

Akce ZUŠ F. France v květnu
14. 5. Den otevřených dveří, ZUŠ 13–16.30

hod.
16. 5. Klavírní absolventský koncert – Ale-

xandra Bláhová, Petra Dvořáková,
Nella Kokešová. Sál ZUŠ, 18 hod.
Absolventky jsou  ze třídy Jarmily
Mašové

17. 5. Talentové zkoušky do hudebního a ta-
nečního oboru, ZUŠ, 13–17 hod.

23. 5. Absolventský koncert, sál ZUŠ 17.00
hod.

24. 5. Závěrečné vystoupení tanečního
oboru, sál Společenského centra Bo-
naparte, 16.30 hod. jej

DDM Slavkov nabízí každý
měsíc tvořivé výtvarné dílny pro
rodiče a děti.

Naposledy se celkem 32 zá-
jemců (18 dětí a 14 dospělých)
sešlo ve čtvrtek 11. dubna a vy-
ráběli se čarodějnice,kouzlilo se
a jako vždy byla připravena i za-
jímavá práce pro dospělé.

Další termín na téma ptačí díl-
nička se koná 23. května a je již
plně obsazena.

DDM Slavkov

Z pohádky do pohádky
Dům dětí a mládeže a Junák Slavkov

u Brna pořádají v rámci Dnů Slavkova akci pro
rodiče s dětmi Z pohádky do pohádky, která se
koná v sobotu 1. června od 15 do 17
hod. v zámeckém parku (start u spodního
bazénu). Cena – startovné 30 Kč (za dítě). Pro
každého účastníka pohádkové cesty je
připravena malá odměna a sladkosti!

Velikonoční dvoudenní prázdniny s DDM Slavkov prožilo ve
dnech 28. a 29. celkem 31 dětí. Na programu bylo veliko-
noční vyrábění, zábavné soutěže a míčové hry v tělocvičně.
K příjemné atmosféře přispěly pohodové a šikovné děti,které
si domů odnášely pěkné výrobky.  DDM Slavkov

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna vy-
hlašuje XXV. ročník dětské soutěže ve zpěvu
lidových písní Zazpívej, slavíčku. Smyslem
soutěže je podporovat zájem o interpretaci li-
dových písní a vyhledávat talenty.

Soutěžní podmínky: soutěž je určena pro děti
a mládež ve věku 6–15 let základních škol, ví-
celetých gymnázií, základních uměleckých
škol nebo jiných školských zařízení.

l. Každý soutěžící si připraví dvě národní
nebo zlidovělé písně bez hudebního doprovodu,
vhodné k věku a hlasové vyspělosti soutěží-
cího. Dětem je možné udat počáteční akord –
tón.

2. Soutěžící se zúčastní základních kol ve své
škole v soutěžních kategoriích:

III. žáci 1.–3. tříd ZŠ
III. žáci 4.–5. tříd ZŠ
III. žáci 6.–9. tříd ZŠ a odpovídajících roč-

níků víceletých gymnázií
dueta 1.–9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků

víceletých gymnázií
Druhé okrskové kolo proběhne ve čtvrtek

2. května v DDM Slavkov ve 14 hod. První
tři z každé kategorie získají diplom a sladkou
odměnu a postupují do finále soutěže!

Zazpívej, slavíčku
3. Okresní finále soutěže proběhne ve

středu 15. května ve 13 hod. v Katolického
domě v Bučovicích.

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

Pod modrou oblohou je název celostátní sou-
těže založené na propojení výtvarné výchovy
a práce s počítačem. Letos se soutěže zúčast-
nilo 191 škol více než 2000 výtvarnými pra-
cemi. Potěšil nás následující dopis od
pořadatelů:

„Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,
děkujeme Vám za to, že jste se zúčastnili 8. roč-
níku mezinárodní výtvarné soutěže POD MO-
DROU OBLOHOU. Sdělujeme Vám příjemnou
zprávu, že práce Vaší žákyně Petry Gašperčí-
kové byla porotou vyhodnocena na osmém místě. 

Úspěch v celostátní soutěži „Pod modrou oblohou“
Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním

cen proběhne 3. května 2013 ve dvoraně
MUZEA v Moravské Třebové pod záštitou ná-
městkyně hejtmana Pardubického kraje
Ing. Jany Pernicové a za osobní podpory na-
šeho prvního kosmonauta – nyní europoslance
Ing. Vladimíra Remka. Osobně se zúčastní i zá-
stupci spolupracujících firem a vedení města.
Účast přislíbila také Česká televize a další sdě-
lovací prostředky.

Zveme tímto uvedené žáky, doprovázejícího
učitele, případně rodiče na vyhlášení.“

Fotbalisté postupují
Fotbalisté ZŠ Tyršova po vítězství v kvalifi-

kaci nad ZŠ Rousínov na podzim potvrdili svou
výbornou výkonnost v dalším pokračování ce-
lostátního turnaje.

V Dambořicích si poradili s reprezentanty
domácí základní školy i se zástupci ZŠ Archle-
bov. Postupují tak do dalšího kola a navazují na
loňský velký úspěch.

Nebojme se hadů
V pátek 5. dubna přišla do hodiny přírodo-

pisného semináře paní Alena Májková, která je
chovatelkou rozličných exotických zvířat.
Žákům sedmých tříd přiblížila problematiku
chovu hadů, a aby to nebyla jen suchá teorie,
přinesla i živé exponáty – krajtu kobercovou,
užovku japonskou a užovku domácí. Sedmáci
byli jejím zapáleným přednesem, z něhož vycí-
tili kladný vztah ke zvířatům, nadšeni. Někteří
žáci si hady pohladili poprvé v životě a konečně
uvěřili, že jejich kůže není slizká, ale suchá.

Paní Májkové velmi děkujeme a už teď se
všichni těšíme na další přednášku, tentokrát
o pavoucích, kterou nám přislíbila.

Ve čtvrtek 4.4.2013 proběhla v naší škole
přednáška pro dívky sedmých tříd na téma
zdravé výživy. Úroveň celé akce byla velmi
dobrá a všichni doufáme, že děvčata z ní získají
ponaučení.

Podrobnosti k akci citujeme z www stran:
Pro vybrané školy z celé České republiky

připravil Penny Market ve spolupráci s výživo-
vou poradkyní Petrou Hamerskou osvětový
projekt „Zdravá výživa do škol“. Dětem dává
šanci pochopit základy zdravého stravování
a osvojit si správné stravovací návyky.

Projekt Zdravá výživa
Projekt probíhá zábavnou formou, kdy si děti

hned v praxi připravují zdravou svačinu. Hlav-
ním cílem je prevence dětské obezity, která se
šíří nejen po České republice. Mnoho rodičů již
upustilo od přípravy klasické svačiny pro své
děti a děti si tak kupují hotové svačiny třeba
z automatů.

„Projekt Zdravá výživa do škol by měl dětem
ukázat, že zdravé jídlo nemusí být jenom něco,
co jim nechutná, často navíc jenom proto, že to
neznají. Dětem se také snažíme vysvětlit, že
důležitý je i pohyb“, říká Petra Hamerská.

Velký úspěch naší žačky
V úterý 9. dubna se v SVČ Lužánky v Brně

konalo krajské kolo Olympiády v českém ja-
zyce. Naši školu zde reprezentovala Saša Blá-
hová, která postoupila z okresního kola. I ve
velké konkurenci účastníků z celého Jihomo-
ravského kraje Saša opět prokázala svou při-
pravenost a výborné znalosti, díky kterým
získala krásné 2. místo a postup do národního
kola. 

Saši upřímně gratulujeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci školy.

V úterý 10. dubna se naši žáci zúčastnili
okresního kola biologické olympiády, tentokrát
v kategorii D (šesté a sedmé třídy), na téma
„Ekosystém rybníku“. Po úspěšném postupu do
kraje v kategorii C (osmé a deváté třídy) nás
potěšili i mladší žáci. Krásné 3. místo obsadila
Veronika Klinkovská (6. A), která získala
stejný počet bodů jako soutěžící na 2. místě
a od 1. místa ji dělil pouhý bod. Jen o 3 body
méně než vítěz měla další naše žákyně Anežka

Další úspěch v okresním kole
Šujanová (7. B), která skončila kvůli vyrovna-
nosti na špici výsledkové listiny na pěkném 6.
místě. Mezi úspěšné biology v okrese se zařa-
dila i Hana Kučerová (7. A ), která nám svými
výsledky rozhodně ostudu neudělala.

Dívkám gratulujeme a děkujeme za vzornou
přípravu, do které patří i vypracování nároč-
ného laboratorního úkolu. Veronice, která bude
naši školu reprezentovat v krajském kole
v Brně 15. 5. 2013, přejeme hodně štěstí.

Ve středu 27. března se ve Vyškově uskuteč-
nilo okresní kolo biologické olympiády kate-
gorie C (pro žáky 8. a 9. ročníků), tentokrát na
téma „Ekosystémy rybníků“. Soutěžící museli
prokázat teoretické znalosti, zvládnout prak-
tické poznávání rostlin a živočichů, úspěšně vy-
pracovat laboratorní úkol dle zadaných pokynů
a předložit vstupní úkol, na němž pracovali pod
vedením svých učitelů několik týdnů. Naše
škola měla také své želízko v ohni, úspěšnou
řešitelku olympiády z předchozích let, Hanu
Mlčochovou, žákyni 8. A.

Okresní kolo biologické olympiády
Hanka opět nezklamala a obsadila krásné

3. místo. V teoretické části soutěže dokonce
získala nejvíce bodů ze všech účastníků a od
2. místa ji dělil jediný bod.

Stejně jako v loňském roce bude reprezen-
tovat naši školu i okres v krajském kole olym-
piády v Brně 10. května. Věříme, že v silné
konkurenci žáků ze všech okresů Jihomorav-
ského kraje se opět neztratí, a přejeme jí
hodně úspěchů v soutěži i spoustu hezkých
zážitků.

Věra Křivánková

Již podruhé v tomto školním roce přišli zá-
stupci Městské policie Slavkov u Brna do Zá-
kladní školy Tyršova Slavkov u Brna.

Pan velitel Petr Smejsík a strážník Josef Za-
vadil s děvčaty devátých ročníků zopakovali
prvky sebeobrany, které s nimi procvičovali
v minulém pololetí. Nově si pak děvčata vy-
zkoušela vyprošťování při držení paže, pády
a kopy. Lekce byla opět velmi zajímavá a pří-
nosná.

Sebeobrana s městskou policií
Pro příští školní rok byla s městskou policií

dohodnuta hlubší spolupráce, kdy v rámci
výuky tělesné výchovy budou probíhat lekce
sebeobrany pravidelně každé dva měsíce. Bu-
doucí deváťačky tak budou odcházet ze zá-
kladní školy i s praktickou znalostí základů
sebeobrany.

Za ochotu a odborné vedení lekcí patří strá-
žníkům Městské policie ve Slavkově u Brna
poděkování. Mgr. Hana Charvátová

Nebojme se hadů Foto: archiv školy

Kurz sebeobrany Foto: archiv školy
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Salon Ivka
najdete od dubna na nové adrese
U Synagogy 258, Slavkov u Brna.

Na této adrese najdete
i studio Oriflame a Energy
http://energy-slavkov.wz.cz
Těším se na Vaši návštěvu
Ivana Klučková

wwwwww..ssaalloonniivvkkaa..wwzz..cczz

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

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

ZASTAVÁRNA – BAZAR
RYCHLÁ PŮJČKA
peníze ihned na ruku

VÝKUP ZLATA
za aktuálně nejvyšší cenu zlata na trhu.
Jsme registrováni Českým puncovním úřadem.

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME,
BEREME DO KOMISE
• zlato a stříbro všeho druhu
• elektroniku, nářadí
• sportovní potřeby, hudební nástroje,

obrazy, sošky a věci umělecké hod-
noty, zbraně

VYKOUPÍME A ZASTAVÍME VŠE, CO
MÁ HODNOTU A JE U NÁS PRODEJNÉ
Otevírací doba: 

po–pá 9–17
so–ne dle tel. domluvy
13.30–13 h polední přestávka

tel. 605 151 548
zastavarna.slavkov@seznam.cz
Slavkov u Brna, Brněnská 97

POTRAVINY OLDŘICH SVOBODA

Máte zájem
o nákup do domu?

Slavkov u Brna, Palackého nám. 66, tel. 544 227 626

Firma Svoboda nabízí rozvoz nákupů
ve Slavkově po telefonické objednávce. 
Sleva na větší nákup.
Informace na telefonu 544 227 626

Proč elektrický skútr?
• levný provoz – jen 5 Kč na 100 km
• 40krát levnější provoz než automobil
• minimální servisní náklady
• vysoká spolehlivost
• jednoduchá obsluha
• tichý a ekologický provoz

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

AKUMOTO
PRODEJNA TREMONDI s.r.o.
ŠPITÁLSKÁ 752
SLAVKOV U BRNA
(vedle Penny marketu)

Možnost koupě na splátky
již od 458 Kč/měsíc!

Němčina
8.–11. července
16.30–19.45 h. (tj. 4 vyučovací hodiny denně)
1499 Kč (vč. vyučovacích materiálů)

Francouzština
15.–18. července
16.30–19.45 h. (tj. 4 vyučovací hodiny denně)
1499 Kč (vč. vyučovacích materiálů)

Kurzy budou probíhat
ve Slavkově u Brna.

Minimální počet žáků
pro uskutečnění výuky
je tři, maximální pět. 

Přihlášku a doplňující
informace lze získat 
e-mailem.

Mgr. Hana Malečková
tel. 605 503 197
e-mail: hgabrielova@seznam.cz

Intenzivní letní jazykový kurz
v centru Slavkova u Brna

Využijte léta ke zdokonalení svých jazykových znalostí!

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 17. května do 16 hodin

Podmínky viz
www.bmtypo.cz

BOŠOVICE

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

www.papouscizoo.cz



Rozměr Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

PŘESTĚHOVÁNÍ PRODEJNY
od 1. května 2013

NÁBYTEK SLAVKOV U BRNA
Čs. armády 1213

přímo na protější stranu 

Stále nabízíme:
• kuchyně a vestavné skříně na míru
• obývací stěny, sedačky, ložnice
• kvalitní ortopedické matrace
• tapety
• splátkový prodej Cetelem

www. nabytekslavkov.cz
mob. 775 204 373 

Projekt vzdělávání v eGovernmentu, který je realizován na městském úřadě ve Slav-
kově, vstupuje nyní do své závěrečné fáze. Vzdělávání je zaměřeno na vlastní úřed-
níky, vlastní zaměstnance, pověřené členy zastupitelstva a rady města,
zaměstnance organizací zřizovaných nebo zakládaných městem  Slavkov u Brna,
dále zaměstnance a úředníky obcí ve spádové oblasti ORP, jejich ověřené členy za-
stupitelstva a zaměstnance jimi zřizovaných nebo zakládaných organizací.
Vlastní vzdělávání je rozděleno do dvou částí – elearningové studium je realizováno
za pomoci systému ELEV provozovaným Institutem pro veřejnou správu Praha
a vlastní prezenční školení je realizováno vlastními proškolenými lektory. Toto vzdě-
lávání prezenční formou probíhá jednak v počítačové učebně města Slavkov u Brna
a pro úsporu času studujících ze spádových obcí také na detašovaných školicích
pracovištích v Šaraticích a Otnicích.
Za uplynulé období bylo proškoleno více než 136 posluchačů. Tito posluchači ab-
solvovali úspěšně celkem 868 kurzů ze 43 různých odborných témat. Kromě celé
řady školení na rozsáhlé funkcionality Czech POINTu proběhly odborné kurzy zamě-
řené na proškolení v oblasti elektronizace veřejné správy (např. Elektronický podpis,
Informační gramotnost v eGovernmentu, systém datových schránek apod.). Poslu-
chači byli také seznámeni se základní legislativou v oblasti eGovermentu a se správ-
ným postupem při práci s osobními údaji. Zajistili jsme také proškolení pracovníků
pro napojení na Základní registry a jejich využívání a další kurzy potřebné pro efek-
tivnější výkon práce úředníků. V poslední době probíhají převážně kurzy zaměřené
na zlepšení znalostí práce s MS Office – Word, Excel a PowerPoint. 
Projekt nyní vstupuje do posledního období realizace. Pro velký zájem jsou ještě vy-
psány kurzy na téma MS Office a jsou naplánovány také aktualizační kurzy již pro-
běhlých témat. Všichni úředníci a pracovníci ve správním obvodu ORP Slavkov
u Brna mají nyní poslední možnost využít bezplatného absolvování školení, které
budou potřebovat pro svoji práci.
Všechny potřebné informace, harmonogram kurzů i kontakty na odpovědné osoby
najdete na internetové adrese http://www.slavkov.cz/index.php/radnice/egon-cen-
trum. Bc. Stanislav Maša, odbor KT

Vzdělávejte se za peníze EU

ZÁCHRANA DAT

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

ze smazan˘ch i po‰kozen˘ch
karet do digitálních fotoaparátÛ

100 Kã



POZVÁNKA na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.RezidenceAusterlitz.cz

REZIDENCE AUSTERLITZ

17. května /14.00–18.00 hod.
18. května /10.00–18.00 hod.

Slavkov u Brna - ul. Slovákova

Můžete si prohlédnout např. vzorový byt, 
dispozici RD nebo showroom s ukázkami 
standardů vybavení. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Gsm: 725 688 312, e-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

Milan Májek
a syn
nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
tel.604 272 975
     775 697 788
www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

HUTNÍ
MATERIÁL

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

VYŘEŠÍME VAŠE DLUHY!

Zástupce pro Slavkov a okolí:
Tel.: 603 515 537 /  E-mail: oddluzeni-brno@email.cz

Kancelář: Renneská tř. 12, Brno

- zastavení a odvrácení hrozící exekuce
- základní posouzení a vyhodnocení

zdarma
- odborné poradenství, komunikace

se soudem a dohled nad případem
- neváhejte se na nás s důvěrou obrátit

Rychle a legálně dle insolvenčního zákona

POTRAVINY
OLDŘICH SVOBODA

bezlepkové pečivo 20 druhů
racionální výživa 130 druhů

bio potraviny 60 druhů
bezmasé výrobky30 druhů

sójové výrobky 45 druhů
DIA potraviny 40 druhů

Slavkov u Brna, Palackého nám. 66, tel. 544 227 626

nejširší nabídka zdravé výživy ve Slavkově
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www.slavkovskypivovar.cz

Otevírací doba:
Po–Čt 11–22 h.
Pá–So 11–23 h.
Ne 11–22 h.

U Mlýna 1422, Slavkov u Brna
Rezervace tel.: 544 220 100
info@slavkovskypivovar.cz

• Možnost závozu restaurací
naším pivem

• Prodej sudového piva přímo
v pivovaru – 15 l, 30 l, 50 l KEG

Nekuřácká restaurace
Polední menu

Rodinné oslavy, firemní akce
Svatby, rauty

Letní zahrádka s grilem

Zveme Vás k návštěvě nově otevřené

LETNÍ
ZAHRÁDKY

v areálu Slavkovského pivovaru

Noc kostelů se sv. Cyrilem
a Metodějem

Každý národ má své otce a zakladatele, na které pamatuje a jejich
odkaz si připomíná. Zajímavé na Cyrilu a Metodějovi je skutečnost, že
zůstali v paměti národa ne z nařízení kultu seshora, ale svým vlastním
dílem, které bylo „pro lidi“. Důkazem pro to by mohlo být mnoho míst
na Moravě, o kterých se odedávna traduje mezi lidmi, že tam kázali, křtili
nebo působili. Nejde jen o známá místa, jako Velehrad, Radhošť nebo
Řím. V našem okolí je to hradiště s kostelem sv. Klimenta zvané „Kli-
mentek“, poutní místo Křtiny, z latinského pojmenování „Údolí křtu“,
kde měli křtít, poutní místo se studánkou „U Svaté“ v Křepicích, kde měli
kázat. Je mnoho dalších míst, jako v Hamiltonech u Vyškova, v Uhřicích,
Starých Hvězdlicích, v Přibicích, v Podivíně a mnoha dalších místech,
kde se připomíná tradice cyrilometodějská. S blížícím se výročím pří-
chodu Cyrila a Metoděje na Moravu před 1150 lety bylo postaveno
mnoho kaplí, mezi které patří také obnovení kaple sv. Urbana (1861). 

V jedné písni se zpívá „...získali láskou Kristu národ celý“ – zamilovali
si Boha a lidi. Touto metodikou působení v naší zemi, která již byla pů-
sobením předchozích misí křesťanská, položili základ naší kultury života
národa. Jako velmi důležitý úkol jejich mise bylo vzdělávání místního
obyvatelstva a založení školy, kde vychovávali moravské žáky, mezi nimi
vynikal Gorazd. Nám Slovanům darovali vlastní písmo – hlaholici –
a s ním celé literární bohatství. Cyril zvolil kříž, symbol víry, jako znak
pro první písmeno „A“ na začátku slovanské abecedy. Z jejich literárního
díla, založeného na bibli, vyrůstá duchovní a právní vzdělání, které
s sebou nese důsledky plynoucí pro celý národ v dodržování práva a v ži-
votě podle svědomí. Pokud se ptáme na důvody současných problémů
v naší společnosti, ve vztazích mezi lidmi a v rodinách, je to důvod hledat
kořeny, z kterých náš národ vyrůstá.

Program noci kostelů má svými výtvarnými, uměleckými, kulturními
a bohoslužebnými vstupy poukázat na plody cyrilometodějského období
naší země, abychom v nich vyčetli stále živé vnitřní poselství, které nás
může občerstvit i nasměrovat v těchto dnech našeho žití.

Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan
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Farní kostel Vzkříšení Páně s kaplí sv. Jakuba (16.50–0.30)
16.50–17.00 Slavnostní vyzvánění všemi zvony
17.00–17.30 My jsme na světě rádi – účinkuje třída Rybiček MŠ Karolínka
18.00–18.45 Mše svatá
19.00–22.00 Na cestě s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem – volná prohlídka kostela s hudebním doprovodem
22.00–22.45 Vokálně-recitační pásmo na téma Staroslověnské dědictví – duchovní skladby spojené s východní liturgií, lidové a zlidovělé české písně vycházející ze staroslověn-

ské tradice v podání pěveckého sboru Gloria
22.45–23.00 Co se děje za zády – informativní dokument k liturgii sv. Jana Zlatoústého
23.00–00.30 Staroslověnská bohoslužba – liturgie sv. Jana Zlatoústého se zpěvy farní scholy

celý večer Čím žije farnost – rok 2012 ve farnosti
celý večer Kniha knih – výstava různých tisků Bible a bohoslužebných knih
celý večer Bohoslužba křesťanského východu – výstava liturgických oděvů a předmětů z východní liturgie
celý večer Chcete Bibli? – farní prodejna (knihy, pohlednice, CD, DVD...)

Party stan před kostelem Vzkříšení Páně (19.00–23.00)
19.00–23.00 Občerstvení pro návštěvníky
19.00–23.00 Filmový archiv – záznam Noci kostelů 2011 ve Slavkově

Kaple Sv. Jana Křtitele se špitálem (19.0–22.30)
19.00–19.45 Telemannova hudba z Magdeburgu – koncert pedagogů a absolventů brněnské konzervatoře
20.00–20.45 Dar duším nikdy se nekazící – Od sv. Cyrila a Metoděje dodnes (hudebně-dramatické pásmo)

celý večer Výstava ikon

Kaple Povýšení sv. Kříže na Zámku Slavkov – Austerlitz (18.00–23.00)
18.00–18.15 Oživená prohlídka zámecké kaple
19.00–19.45 Vystoupení pěveckého sboru Mladost
20.00–20.15 Oživená prohlídka zámecké kaple
21.00–21.15 Oživená prohlídka zámecké kaple
22.00–22.15 Oživená prohlídka zámecké kaple

celý večer Panelová výstava Farní cyrilské jednoty ve Slavkově u Brna 
celý večer Průběžná prohlídka kaple dle počtu návštěvníků a jejich zájmu

Zbořený kostel sv. Jakuba v zámecké zahradě (18.30–22.00)
18.30–18.45 Zmizelý kostel – výklad o historii kostela
20.30–20.45 Zmizelý kostel – výklad o historii kostela
21.30–21.45 Zmizelý kostel – výklad o historii kostela

Husův sbor Církve československé husitské (18.00–23.30)
18.00–20.00 Hra v kulečník – ukázka hry a případné konzultace s Antonínem Kuchařem a Karlem Rumpou
21.30–22.30 Folkové a country písně – účinkují Jana a Karel Rumpovi (zpěv a kytara), Ota Odehnal (foukací harmonika)
22.30–23.30 Meditativní duchovní písně – písně z Taizé (Francie)

celý večer Výstava fotografií slavkovských kostelů od Bedřicha Malečka – výstava dále přístupná v prostorách Husova sboru v několika následujících týdnech

Modlitebna Českobratrské církve evangelické (18.45 – 22.30)
18.45–19.00 Úvodní slovo
19.00–19.45 Evangelíci na Slavkovsku a 400. výročí Bible kralické – prezentace s doprovodným slovem 
20.00–20.45 Vítáme Vás u evangelíků – prezentace s doprovodným slovem
21.00–21.30 Vystoupení pěveckého sboru
22.00–22.30 Závěrečná pobožnost

celý večer Evangelíci na Slavkovsku a 400. výročí Bible kralické – průběžné promítání prezentace bez doprovodného slova v přestávkách mezi hlavním programem 
celý večer Výstavka Biblí
celý večer Eva Bělehradová: Andělé – výstava obrazů

štěvníky jednotlivých objektů připraveny dopro-
vodné programy. Na zámku Slavkov-Austerlitz
to bude panelová výstava o Farní cyrilské jednotě
ve Slavkově, oživená prohlídka v kapli sv. Kříže
a informace o dnes již neexistujícím kostele sv.
Jakuba v zámeckém parku. Na Špitálce můžete
shlédnout výjimečnou výstavu ikon (pouze
během pátečního večera). V modlitebně ČCE
budou vystaveny obrazy E. Bělehradové na téma
Andělé a různá vydání Bible, kostel Vzkříšení
Páně nabídne výstavu liturgických oděvů a před-
mětů používaných při východní liturgii a výstavu
různých tisků Bible a bohoslužebných knih.
V Husově sboru budou k vidění fotografie slav-
kovských kostelů, které pořídil B. Maleček (vý-
stava bude v prostorách Husova sboru přístupna
několik následujících týdnů). Před kostelem
Vzkříšení Páně bude po větší část programu při-
praveno občerstvení pro návštěvníky a promítání
záznamu z Noci kostelů 2011. 

Vstup na všechny akce je zdarma. Rádi Vás
uvítáme a doufáme, že společně strávíme zají-
mavý a příjemný páteční večer.

Pořadatelé Noci kostelů 2013
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna,

Husův sbor Církve československé husitské,
Sbor Českobratrské církve evangelické

a Zámek Slavkov-Austerlitz

V roce 2011 se ve Slavkově u Brna poprvé
uskutečnila Noc kostelů – ekumenická akce, jejíž
cílem je nabídnout poutavý program, který při-
láká návštěvníky do kostelů, kaplí či modliteben,
a představit veřejnosti místní farnosti a sbory cír-
kví organizovaných v Ekumenické radě církví.
Tehdejší premiéra se setkala s poměrně velkým
ohlasem, proto jsme se rozhodli, že 24. května
2013 uspořádáme ve Slavkově druhý ročník.

Letošní Noc kostelů se ponese v duchu dvou
významných výročí – 1150 let od příchodu věro-
zvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
a 400 let od prvního vydání Bible kralické.

Program Noci Kostelů 2013 zahájí v 17 hodin
v římskokatolickém kostele Vzkříšení Páně půl-
hodinové pásmo dětí ze třídy Rybiček mateřské
školky Karolínka pod názvem „My jsme na světě
rádi“. V 18 hodin bude následovat mše svatá. Ve
stejnou dobu si můžete přijít zahrát kulečník do
sborového domu Církve československé církve
husitské pod vedením bratra A. Kuchaře. V 19
hodin vystoupí v kapli Povýšení sv. Kříže na slav-
kovském zámku pěvecký soubor Mladost a v kos-
tele sv. Jana Křtitele na Špitálce dostane prostor
instrumentální hudba – zazní koncert sestavený
ze skladeb G. P. Telemanna inspirovaných slo-
vanskou hudbou. Zahrají absolventky brněnské
konzervatoře M. Philippi a K. Hanusová a profe-

sorky H. Drábková – hoboj, P. Řiháková – flétna
a J. Šranková – cembalo. Na toto vystoupení na-
váže ve 20 hodin na Špitálce pásmo s názvem Dar
duším nikdy se nekazící, při jehož přípravě spojili
síly hudebníci J. Jelínková, K. Palečková, M.
Uma a L. Maňásek, zpěváci K. Jiráková, K. Dvo-
řáková, M. Tesáčková, schola pod vedením T. Če-
chové a recitátoři – manželé Havrdovi, T.
a R. Bláhovy a J. Matyáš ml. Souběžně poběží
program v modlitebně Českobratrské církve
evangelické na Fügnerově ulici. V 19 hodin začne
prezentace s doprovodným slovem Evangelíci na
Slavkovsku a 400. výročí Bible kralické, která se
bude (bez průvodního slova) opakovat v přestáv-
kách programu. Ve 21 hodin vystoupí tamní pě-
vecký sbor a ve 22 hodin proběhne pobožnost.
Kolem desáté hodiny rozezní prostory Husova
sboru na Malinovského náměstí trampské
a country písně a v kostele Vzkříšení Páně vy-
stoupí pěvecký sbor Gloria s pásmem Staroslo-
věnské dědictví. Vyvrcholením celovečerního
programu bude staroslověnská liturgie sv. Jana
Zlatoústého ve slavkovském farním kostele, kte-
rou bude sloužit o. Milan Vavro. Zpěvem bude
doprovázet farní schola. Liturgii bude ve 22:45
hodin předcházet promítání asi 20 minutového in-
formativního filmu o východní liturgii.

Kromě programových vstupů budou pro náv-

Noc kostelů 24. května 2013 ve Slavkově u Brna
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Úspěch Magdy Florové
Velké blahopřání patří naší šesťačce, Magdě

Florové, která postoupila z 1. místa ve školním
kole do okresního kola biologické olympiády,
které se konalo ve Vyškově 10. dubna. Mezi
silnou konkurencí 22 žáků šestých a sedmých
tříd se, ač patřící mezi nejmladší, neztratila
a přivezla pro naši školu krásné 4. místo s po-
stupem do krajského kola. Že byla úroveň sou-
těžících velice vyrovnaná svědčí i to, že Magdu
od 1. místa dělilo pouze 2,5 bodu. Do klání
v krajském kole, které se bude konat 15. května
přejeme Magdě hodně štěstí. (MiL)

Junico tančí dále
O country skupině Junico, která tančí při naší

škole, jste mnozí z vás slyšeli, možná i viděli tan-
covat. Většina jejich členů v loňském školním
roce již absolvovala základní školu, ale Junico ne-
zanikne. V letošním roce se přihlásilo 18 nových
členů, žáků 3. a 4. ročníku. A tak tančíme dále. 

Abychom se naučili nové taneční figury
i druhy tanců, přihlásili jsme se na již 112. Re-
gion Dance Party ve Střelicích u Brna. Pod ve-
dením profesionálního callera jsme tančili od
rána do večera. Pak nám ani nevadila „postel“
na zemi na karimatce v jedné ze tříd místní zá-
kladní školy. Podporou nám byli i naši starší ka-
marádi, kteří jeli s námi nejenom si zatancovat,
ale i zavzpomínat na dřívější semináře.

Děkujeme i rodičům – řidičům, kteří se po-
starali o naši dopravu.

Teď se už těšíme na naše další vystoupení.
Hana Stárková 

Matematická olympiáda
Jak jsme již psali, podařilo se Báře Lónové,

žákyni IX. A uspět v okresním kole matema-
tické olympiády, kde skončila jako úspěšná ře-
šitelka na druhém místě. Spolu s dalšími
účastníky pak byla vybrána na katedře mate-
matiky MU Brno, aby reprezentovala naši
školu v krajském kole. To se konalo ve čtvrtek
21. března v Brně a Bára ve velmi silné konku-
renci skončila na desátém místě z osmdesáti
účastníků. Vladimír Soukop

Stalo se už příjemnou tradicí, že každým
rokem navštíví naši žáci se svou třídou slavkov-
skou knihovnu. Netradiční a zajímavé prostředí
zámku s historickou atmosférou i letos oživilo
vyučování v pondělním dopoledni 25. března
a 8. dubna třídám 4.B a 4.A. Děti se seznámily
s chodem knihovny, pravidly půjčování knih
a některé se přímo na místě zapsaly a hrdě si
odnášely domů čtenářskou průkazku. 

Hlavním tématem letošní návštěvy čtvrťáků
byl život a dílo malíře a spisovatele Josefa
Lady. Žáci vyhledávali na připravených tabul-
kách informace a zajímavosti ze života tohoto
oblíbeného umělce. Odpovědi zapisovali do
pracovního listu a měli možnost prolistovat
a vyhledávat i přímo v knihách s ilustracemi
J. Lady, které má knihovna k dispozici. Děti
pracovaly ve skupinách a každá skupina si na
závěr připravila krátkou básničku z Ladových

Návštěva Městské knihovny
knížek. Ilustraci k básni se děti snažily ztvárnit
vlastním „živým obrazem“, který jsme si nav-
zájem vyfotili. 

Děkujeme paní Urbánkové, vždy usměvavé
knihovnici, i vedení knihovny, že jsme mohli
podniknout tuto příjemnou akci a doufáme, že
si žáci nejen osvojili nové vědomosti, ale
hlavně získali inspiraci k častým návštěvám
knihovny a čtení a čtení. (KamPod)

První pomoc
není pro žáky našich šestých tříd jen prázdné

slovo. Výchova ke zdraví je předmět, kde se
o základních pravidlech v jarních měsících
nejen učí, ale hlavně si je prakticky zkoušejí.

Obvazování, závěs ruky, stabilizovanou po-
lohu a přenos raněného zvládli s nadšením
a bez problémů. Na naší školní figuríně
„Aničce“ si procvičili masáž srdce a umělé dý-
chání. A už dobře ví, že bojovat o lidský život
není jednoduché. kč

Od ledna tohoto roku jsme spustili projekt,
jehož cílem je rozšíření využití multimediální
techniky ve výuce. Chceme, aby se naši žáci
učili prostřednictvím technologií, které jsou jim
známé a se kterými se denně potkávají. Proto
jsme zakoupili pojízdnou počítačovou učebnu,
kde je k dispozici 15 notebooků a 15 tabletů od
firmy Apple. Tyto pomůcky pak budou využí-
vat naši žáci a učitelé na 1. stupni. Dále v rámci
projektu, připravují paní učitelky podklady pro
multimediální výuku. Nejlepší materiály nám

Projekt „Vzájemně si pomáháme vzdělávat se“
pak profesionálně naprogramuje za tím účelem
najatá firma. Tento školní software budou moci
naši žáci využívat i při domácí přípravě.

Součástí projektu jsou i pravidelná setkávání
rodičů a jejich dětí se speciálním pedagogem.
Zaměřujeme se na různá témata a naším cílem
je individuálním přístupem napomoci domácí
přípravě a dosažení výrazného zlepšení vzdě-
lávacích výsledků našich žáků. Celý projekt je
hrazen Evropským sociálním fondem a tato se-
tkání jsou pro účastníky zdarma.

Tento rok probíhá 6. ročník mistrovství
České republiky – Taneční skupina roku tour
2013. Postupová kola mistrovství ČR se konají
v 7 městech republiky. Postupové kolo regionu
jižní Morava se konalo 24. března v Prostějově.
V taneční disciplíně EDA Show Cheerleaders
kategorie Junior se ho zúčastnila skupina Glit-
ter Stars ze Slavkova u Brna. Z důvodu nemoci
některých děvčat bylo nutno choreografii před
závody upravit. Děvčata ze skupiny Glitter
Stars své vystoupení předvedla až v 17.50 hod.

Taneční skupina roku
Hned při prvním provedeném saltu ze všech tří
pyramid (stuntů) publikum obdivně zajásalo
a pak již naše děvčata povzbuzovalo až do
konce vystoupení. V hale Sport Centrum DDM
soutěžní týmy se svým zázemím a publikem
vytvořily patřičnou atmosféru. Vyhlášení pro-
běhlo ve 20.30 hod a naše děvčata ve své kate-
gorii zaslouženě získala zlaté medaile a zajistila
si tím postup na mistrovství Moravy, které se
bude konat v dubnu 2013 v Brně. Přejeme jim
úspěchy v dalších kolech. Hanuš Hudec

Připomínáme všem zájemcům o sportovní
třídu, že talentové zkoušky se konají v pondělí
29. dubna od 16 h (prezence od 15.30 h) a ve
středu 30. dubna od 14 h (prezence od 13.30 h)
ve sportovní hale, vchod od polikliniky. Přihlá-
šku a propozice si můžete stáhnout na našich
webových stránkách www.zskomslavkov.cz.
Třída se otevírá pro děti, které nastoupí v příš-
tím školním roce do 6. ročníku.

Zveme všechny zájemce, kteří již sportují

Sportovní třída
nebo mají rádi pohyb z pátých ročníků k účasti
na talentových zkouškách. Cílem naší nově zři-
zované třídy je rozšířit sportovní nabídku a mo-
tivovat tak děti ke sportování. Chceme položit
základy celoživotního vztahu k tělesnému po-
hybu a sportu jakožto nedílné součásti zdra-
vého životního stylu.

Bližší informace podají učitelé tělesné vý-
chovy nebo ředitel školy.

Vladimír Soukop

Pokud máte doma zbytečné oblečení, lůžko-
viny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky,
péřové a vatované přikrývky, polštáře, spacáky,
obuv, plyšové hračky, funkční tašky, kabelky
a batohy, starý papír, neváhejte a přineste je
v úterý 30. dubna od 7 do 15 h. V případě, že
těchto věcí budete mít hodně, uvítáme jejich

Sbíráme druhotné suroviny
uložení v igelitových pytlích, starý papír svá-
zaný. Sběr probíhá na žádost Diakonie Brou-
mov, která si pro textil přijede, odveze ho,
roztřídí, zpracuje a smysluplně využije. Je
možné odevzdat i staré nádobí, zvláště pak hr-
nečky a sklenice. Třída nejlepších sběračů sta-
rého papíru vyhraje stolní fotbal.
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Junico Foto: archiv školy

V knihovně Foto: archiv školy
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, kulhankova@iss-slavkov.eu

Každoročně naše škola obsazuje soutěž
okresního kola v košíkové hochů ve Vyškově,
a to se střídavými úspěchy. Ve čtvrtek 14.
března ve složení Müller, Mlčouch, Šumbera,
Hrazdil, Flender, Kučera, Staněk a Hošek jsme
se snažili o co nejlepší umístění, ale tento rok
byl spíše ten horší. Bohužel, v našem týmu jsou
jen dva hráči, kteří košíkovou hrají. Přestože

ISŠ na okresním kole v košíkové
jsme podávali docela dobré výkony, všechna
utkání jsme prohráli a skončili na 4. místě.
Svoji taktiku jsme založili na našich dvou hrá-
čích, kteří měli za úkol střílet co nejvíce
a ostatní hráči jim měli vytvářet podmínky pro
střelbu. Vždy na začátku utkání se nám to da-
řilo, a dokonce jsme i vedli, ale posléze náš
soupeř toto prokoukl a úporně nám bránil naše
střelce, kteří se již tak k zakončení nedostávali.
Snad může potěšit, že nejlepším hráčem turnaje
byl Hošek Aleš s 36 body. Ostatně sám se za-
sloužil o všechny naše vstřelené koše. Přesto
musíme všechny pochválit za velkou snahu
a bojovnost, kterou na turnaji předvedli.

Naše zápasy: Gymnázium Vyškov–ISŠ Slav-
kov u Brna 26:10, SOŠZZE Vyškov–ISŠ Slav-
kov u Brna 18:15, Gymnázium a OA Bučovice
vs. ISŠ Slavkov u Brna 12:11. J. Lekavý, ISŠ

Automobileum Slavkov u Brna
umístil na 3. místě, Přemysl Šarman na krásném
2. místě a nejlépe za všech zúčastněných zvládl
všechny úkoly Václav Machálek. Pokud bude
vyhlášeno celostátní finále, budou naši kluci re-
prezentovat nejen Jihomoravský kraj, ale i naší
školu. Chtěl bych našim klukům moc poděkovat
za vzorný přístup a přípravu k soutěži. Také
touto cestou děkuji učitelům, kteří se podíleli na
organizaci soutěže a pomáhali žákům v jejich
přípravě. Všem co nejsrdečněji blahopřeji a dě-
kuji za předvedené výkony. Vždyť této soutěže
se zúčastnili nejlepší žáci v Jihomoravském
kraji. Pro každého zúčastněného kluka je už
úspěch ten, že byl nominován jako nejlepší ze
své školy, bez ohledu na celkové umístění v sou-
těži. Děkujeme také všem sponzorům, kteří při-
spěli věcnými cenami do soutěže. L. Čajka, ISŠ

Ve středu 10. dubna uspořádala naše škola
pod záštitou Krajského úřadu Jihomoravského
kraje soutěž žáků III. ročníků učebního oboru
automechanik a mechanik opravář motorových
vozidel v ovládání řízení automobilu – Automo-
bileum 2013 – krajské semifinále. Soutěže se
zúčastnilo šest středních škol z Jihomoravského
kraje vyučující tyto obory.

V devíti disciplínách žáci soutěžili v ovládání
osobního automobilu, vědomostních znalostech,
ve zručnosti výměny kola, montáže sněhových
řetězů, … o co nejlepší umístění. Naši školu re-
prezentovali 4 žáci: Václav Machálek, Přemysl
Šarman, Pavel Novák, a František Kučera, kteří
se v náročných disciplínách a ve velké konku-
renci opět neztratili. V celkovém hodnocení
jsme obsadili první tři místa. Pavel Novák se

Baristický kurz
Dne 9. dubna se žáci různých věkových sku-

pin a tříd spolu s paní učitelkou Martinou Koc-
manovou zúčastnili každoročně pořádaného
baristického kurzu vedeném panem Romanem
Pospíchalem z Baristické a barmanské školy
popCafé. Pravou rukou mu byl jeden z baris-
tických expertů, Adam Troubil. Kurz byl za-
končen testem. Myslím, že tento kurz všechny
bavil a byl jim přínosem. Někteří se i rozhodli
pro soutěžení v tomto oboru, v němž soutěží
i naše bývalá studentka, Zuzana Mrázová, která
se v minulém roce stala mistryní České repu-
bliky v přípravě kávy.

Na závěr patří dík paní učitelce Novoměst-
ské, která kurz zorganizovala, a hlavně panu
Pospíchalovi. Doufám, že tento kurz se zalíbí
dalším ročníkům stejně tak moc, jako nám ten
letošní. Jana Hlaváčková, 3. B HT, ISŠ

Čarujeme se zeleninou,
kouzlíme s ovocem

Ve dnech 2. a 3. dubna probíhal v ISŠ ve Slav-
kově u Brna kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny
pod vedením pana Luďka Procházky z Czech
carvingového studia v Benešově, který je propa-
gátorem tohoto pozoruhodného gastronomic-
kého oboru a sám prvotřídní řezbář s řadou
mezinárodních ocenění. Po seznámení s nářa-
dím učil studenty gastronomických oborů vytvá-
řet jednoduché zeleninové a ovocné ozdoby.
Žáci, které tato zajímavá tvorba zaujala, mají
možnost se nadále zdokonalit v kurzu pro po-
kročilé. V tomto kurzu se naučí vyřezávat květy
ze zeleniny a vodní melouny. Získané znalosti
a dovednosti budou moci žáci uplatnit profesi-
onálně při různých akcích. E. Havránková, ISŠ

Ve dnech 16.–17. dubna se naši žáci poprvé
v historii školy zúčastnili mezinárodní a národní
soutěže Zlatý pohár Linde (17. ročník) ve
Frýdku-Místku. Žák druhého ročníku oboru
automechanik Martin Švábenský se umístil na
krásném 4.–7. místě z 50 soutěžících, rozdíl k 1.
místu byl pouhé 3 body. Žák 1. ročníku Tomáš
Hrabovský stanul na výborném 7. místě. Sou-

Netradiční úspěch
těže se zúčastnili zástupci Německa, Slovenska,
Běloruska, Ukrajiny, Číny a České republiky.
Kluky pro soutěž perfektně připravil Ing. Jakub
Navrátil z místní svářečské školy a byl jim vel-
kou oporou i po dobu konání soutěže. Všem
jmenovaným patří srdečné poděkování za vzor-
nou reprezentaci školy a našeho města a přání
úspěchu i v příštím roce. Děkujeme, moc! ISŠ

Dne 27. března 2013 přijal starosta města
Ing. Ivan Charvát v obřadní síni Městského
úřadu ve Slavkově u Brna žáka ISŠ ve Slav-
kově u Brna Václava Machálka. Při této příle-
žitosti ocenil krásné 3. místo tohoto žáka
v mezinárodní soutěži Česko – Slovenský
Autoopravář Junior 2013, kde Vašek příkladně
reprezentoval naši střední školu, ale i město
Slavkov u Brna. Za tuto reprezentaci obdržel
Václav Machálek věcný dar a pamětní list

Ocenění Václava Machálka
města, podepsal se také do pamětní knihy
města. Vaškův úspěch taktéž ocenil jménem
NADACE Student při ISŠ Ing. Aleš Šilhánek,
který mu předal věcný dar. Poděkování patří
i učitelům odborného výcviku, Ing. Františku
Kosmákovi a panu Krahulovi, kteří Vaška pro
soutěž připravili. Při tomto ocenění Vaška pod-
pořili jeho spolužáci a vedení školy. Vaškovi
přejeme hodně dalších úspěchů v jeho profes-
ním i osobním životě. Kulhánková Vlad., ISŠ

Ocenění V. Machálka zástupci kraje
Dne 9. dubna zavítali do naší školy Bc. Zdeněk Pavlík, náměstek hejtmana JmK, a Mgr. Jiří

Janda, radní JmK pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti činnosti odboru školství, a poděkovali
Václavu Machálkovi za vzornou reprezentaci školy i Jihomoravského kraje. Jsme rádi, že úspěch
našeho žáka ocenili zástupci našeho zřizovatele – Jihomoravského kraje. ISŠ

Vítězní truhláři
Dne 18. dubna pořádala ISŠ Slavkov u Brna

na odloučeném pracovišti v Rousínově krajskou
soutěž Truhlář junior 2013. Soutěže se zúčast-
nilo celkem 8 středních škol z JMK, přičemž
každou školu reprezentovali 2 žáci. Zadání sou-
těže přivezl až v samotný den soutěže zástupce
VOŠ a SŠ technické Česká Třebová, který byl
autorem a současně hlavním porotcem.

Soutěžící měli za úkol v daném časovém li-
mitu 240 minut zhotovit jednoduchý výrobek
podle obdržené výkresové dokumentace. O ná-
ročnosti zadání svědčilo to, že 6 soutěžících ne-
zvládlo v daném časovém limitu zhotovit
stanovený výrobek. Na prvních dvou místech se
umístili truhláři z ISŠ Slavkov u Brna a na 3.
místě zástupce z Masarykovy střední školy Le-
tovice. ISŠ Slavkov u Brna byla zároveň vyhlá-
šena vítěznou školou pro rok 2013.

Ing. V. Bábek, ISŠ

Basketbalisté školy Foto: archiv školy

Absolventi kurzu Foto: archiv školy
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

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

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA
(bývalá budova Telecomu)

Tel. 777 674 525
Po–Pá 11.30–18.30 h.

SOLÁRIUM

HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA
(bývalá budova Telecomu)

Obj. 724 935 254
M. ONDRÁČKOVÁ

PEDIKÚRA
N O V Ě  O T E V Ř E N Á

Blahopřání

Dne 19. dubna 2013 oslavil své životní jubileum 75 let
pan 

MIROSLAV HLÁSENSKÝ

Hodně elánu, mnoho dalších roků,
mnoho šťastných kroků, mnoho lásky pro Tebe

to Ti přeje přítelkyně Olga s rodinou.

Vzpomínka
Jak rádi bychom Ti ruku podali a k narozeninám popřáli. My však můžeme

jen kytičku na hrob dát, rožnout svíci, chvíli postát a vzpomínat.
Dne 2. května 2013 by se dožil 80 let a letos to bude 19 let, co nás opustil

pan

JAROSLAV SŤAHEL
ze Slavkova u Brna

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje manželka, dcera Irena, Jarmila
a Libuše s rodinou a vnoučata Jakub, Martin, Katka, Michala a Honzík.

Narození
Karolína Hlaváčková
* 16. dubna 2013 • 3,5 kg, 52 cm
Lidická, Slavkov u Brna

Vzpomínka

Dne 27. dubna 2013 to bude 10 roků, co nás navždy opustil můj manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan

MIROSLAV HRABOVSKÝ
ze Slavkova u Brna, rodák z Heršpic

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka

Dne 30. dubna 2013 uplyne 100 let od narození naší milé maminky,
babičky a prababičky, paní

EMILIE ZVONKOVÉ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina Zvonkova.

Vzpomínka
Měl jsem vás rád, chtěl jsem žít, ale musel jsem odejít…

Vzpomínky na Tebe zůstaly jen – a ty se vracejí den co den…

Dne 12. dubna 2013 jsme vzpomněli třetí smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra s rodinou.

Vzpomínka
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 19. dubna 2013 uplyne 1 rok, kdy nás opustil pan

MILAN BLISA
S láskou a vděčností vzpomínají manželka, dcery s rodinami,

Salomonovi a Zezulovi.

Vzpomínka
Život jde dál, vzpomínky zůstávají.

Dne 24. dubna 2013 uplynulo deset let, co nás navždy opustil
náš drahý  manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

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

Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606

3. 5. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k - Rockotéka (show)
4. 5. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B

10. 5. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80  90  léta
11. 5. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
17. 5. DJ Petr Jaroš - Radio hits
18. 5. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
24. 5. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80  90  léta
25. 5. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock

WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Výstava obrazů a soch
Golf Hotel Austerlitz ve spolupráci s Gale-

rií Fénix Brno vás zvou v sobotu 27. dubna
v 17 hodin na vernisáž výstavy obrazů a soch
v prostorách restaurace na golfovém hřišti.
Vystavují: akad. sochař Igor Kitzberger –
sochy, malířka Erika Vojtková – obrazy, akad.
sochař Bořek Zeman – obrazy, akad. sochař
Olbram Zoubek – sochy. Výstava bude pří-
stupná denně od 8 do 22 hodin a potrvá do 30.
května 2013.
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
JUDr. Alois Knésl (1938) 28. 3.

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

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Vzpomínka
Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky, nezhasnou však nikdy na ni

v srdcích naše vzpomínky.
Dne 7. května 2013 vzpomeneme 56. výročí úmrtí, kdy nás navždy  opustila

manželka, maminka, babička a prababička, paní

OLGA KUČEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel, synové Karel, Gustav a dcera Olga 

s rodinami. Kdo je ji znali a měli rádi, věnujte jí vzpomínku s námi.

Vzpomínka
Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí.

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

Dne 8. května 2013 uplyne čtvrté smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka a celá rodina.

Vzpomínka

Utichl navždy Tvůj hlas, vzpomínka na Tebe však zůstane stále v nás.

Dne 6. května 2013 uplyne 15. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN JURIŠ
Stále s láskou vzpomíná manželka, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka
Ruku už Ti nemůžeme dát, abychom Ti ke 100. narozeninám mohli 

blahopřát. Jen kytičku na hrob Ti dáme a tiše zavzpomínáme.
Dne 13. května 2013 uplyne 100 let od narození naší milé maminky,

babičky a prababičky, paní

JULIE JANKOVÉ

Vzpomínají dcery s rodinami.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli…

Dne 8. května 2013 uplyne 10 smutných let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček pan

JIŘÍ FLORIAN
z Hodějic

S láskou stále vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami.
Všichni, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

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 2013 vzpomeneme osmé 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.

Vzpomínka

Dne 13. května 2013 vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší manželky,
maminky a babičky, paní

MARIE PAVÉSKOVÉ

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

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

MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.

AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
KOUPÍM rodinný dům nejlépe se zahra-
dou ve Slavkově nebo blízkém okolí. Tel.:
722 712 978.
KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově u Brna.
Balkon výhodou. Tel.: 728 901 841.
PRONÁJEM bytu 2+1 v Křenovicích. Byt
je zrekonstruovaný a plně vybaven. Cena
9000 Kč vč. inkasa/měs. Tel. 775 338 668.
PRONAJMU nový byt 2+kk ve Slavkově.
Polozařízený. Cena 10 000 Kč vč. inkasa.
Tel. 725 807 305.
PRODÁM zděný přízemní byt 2KK se stanove-
ným přepisem do OV ve Slavkově u Brna, ulice
Litavská, byt má 38 m2, nízké náklady, cena
1 250 000 Kč. Tel.: 777 859 625.
PRONAJMU dvoupodlažní dům 150 m2 ve
Slavkově u Brna, Špitálská 1082, včetně 3
parkovacích míst ve dvoře. Vhodné pro
kanceláře nebo menší provozovnu. Tel.
603 590 773.
PRODÁM rodinný dům ve Slavkově u Brna.
Tel. 732 881 536.
PRONÁJEM garáže v sídlišti Zlatá Hora.
Dlouhodobě. Tel. 732 418 936.

INZERCE

Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně

očekávány radou starších na sletu čarodějnic
v úterý 30. dubna. Setkání bude od 17 hodin
na hřišti naproti VaK v ulici ČSA. Zde budeme
křepčit a dovádět okolo ohně. Výběr oděvů
a dopravního prostředku je na vaší fantazii. Je
možné si donést špekáček a prut na opékání,
také drobné na časj.

Srdečně zve Sdružení čarodějnic
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Koncert sboru Mladost
Stalo se pro nás již milou tradicí, že můžeme

vystupovat na svých koncertech ve Slavkově.
Chtěla bych vás touto cestou pozvat na koncert
našeho pěveckého sboru Mladost, který se koná
v rámci noci kostelů v pátek 24. května v 19
hodin v zámecké kapli sv. Kříže. Program
bude sestaven ze skladeb duchovní hudby a vě-
říme, že spolu s námi strávíte hezký večer
v krásném prostředí slavkovského zámku. 

Ilona Zyková 

Ve dnech 4. a 5. května 2013 probíhá v celé
republice každoroční akce České společnosti or-
nitologické „vítání ptačího návratu a zpěvu“.

Akce je zaměřena na ptáka
roku. Tradičně tuto akci po-
řádá na našem okrese pan Jiří
Bartl z Rousínova. Akce bývá
doplněna ukázkou odchytu
ptactva do nárazových sítí
a jejich kroužkování. Jarní vy-
cházka do přírody za ptákem
roku se uskuteční v naší blíz-
kosti. Sraz účastníků je v so-

botu. 4. května v 8 hod. na poutním místě
Lutrštéku u Němčan. Procházka do blízké pí-
skovny bude doplněna poznáváním ptáků podle
zpěvu. Břehule přilétají na svá hnízdiště nepra-
videlně, někdy i koncem měsíce. Informace na
mob: 605876078. Milan Hrabovský

Česká ornitologická společnost každoročně
vyhlašuje ptáka roku. Bývá to zpravidla druh,
který je na ústupu z naší přírody a zasluhuje si
pozornost. Tentokrát je to jeden ze tří druhů
ptáků vlaštovkovitých u nás, břehule říční. Je to
drobný světoběžník, který za svou nenápadností
skrývá neuvěřitelnou houževnatost. Břehule se
nevzdávají ani poté, co člověk téměř úplně zničil
jejich přirozené prostředí říčních břehů a doká-
zaly si nacházet mnohé jiné, neočekávané mož-
nosti hnízdění. Jsou to navrátilci od Čadského
jezera ve střední Africe třeba až k našemu ryb-
níku ve Slavkově, kde ještě před léty byly vi-
děny, jak poletují nad hladinou a loví hmyz,
který se tam za snížené teploty shromažďuje.
Tak jako příbuzná vlaštovka a jiřička které pří-
jemně od jara do podzimu oživují naše obydlí,
i břehule je snad nejpopulárnější z ptačích poslů
jara. Na rozdíl od vlaštovek břehule hnízdo ne-

Vítání ptačího zpěvu, pták roku 2013
staví, ale buduje si dlouhé vodorovné chodby
v kolmých stěnách řek, pískoven a podobně.
Takto ukryté hnízdo břehule chrání před nebez-
pečím a škodnou, o to více
jsou však jejich mláďata na-
padána parazity. 

V našem okolí je hníz-
diště břehulí známo z minu-
losti, a to v hliništi bývalé
cihelny, kde břehule nachá-
zely ideální podmínky.
Hnízdiště se často přesou-
valo na odtěžené plochy. To
je pro ptáky žádoucí, s chutí si založí kolonii
v jiné části svahu. Toto hnízdiště v polovině mi-
nulého století sledoval a později popsal v odbor-
ném časopise Sylvia slavkovský ornitolog pan
Evžen Pohle. Kolonie čítala jen několik desítek
párů hnízdních nor. 

Hraniční kameny ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz (4)
Druhý jezuitský hraničník z hranice slavkovského panství a Vážan nad Litavou

zde mohl být nápis GK HA s významem G[raf]
K[aunitz], H[errschaft] A[usterlitz] – tedy hrabě
Kounic, panství Slavkov.

Pořadové číslo nebylo na kameni nalezeno,
určení přesného stanoviště proto není možné.
Musíme se spokojit s obecným konstatováním,
že mezník se nacházel na hranici Vážan s Kře-
novicemi nebo Vážan se Slavkovem. Kámen
sice není datován, můžeme však předpokládat,
že pochází z 18. století.

Minulý článek byl věnován hraničnímu ka-
meni, který kdysi stával na hranicích Vážan nad
Litavou se slavkovským panstvím hrabat Kou-
niců. Také další mezník uložený v zámeckém
lapidáriu pochází z těchto hranic.

Jde o hraniční kámen o celkové výšce při-
bližně 113 cm, který má tvar čtyřbokého hra-
nolu a je nahoře zakulacený. Výška opracované
části je 51 cm. Šířka hranolu je 23 cm, tloušťka
je 16 cm. Památka nese stopy četných mecha-
nických poškození, jejichž následkem jsou ná-
pisy téměř nečitelné. Přesto je při dobrém
bočním nasvícení možné na lícové straně ka-
mene přečíst nápis IHS C:B:. Kristův mono-
gram IHS opět představuje symbol jezuitského
řádu a zkratka C:B: má význam C:B: = C[olle-
gium] B[runensis]. Brněnská kolej jezuitského
řádu vlastnila Vážany od roku 1578 až do roku
1773, kdy byl tento řád zrušen.

Rubová strana je otlučená a navíc obrácená
směrem ke stěně lapidária, takže ji nebylo
možné zkoumat s dostatečným odstupem a na-
svícením. Přestože existenci nápisu na této
straně není možné s jistotou potvrdit, domnívám
se, že vpravo nahoře je vyryto písmeno K a pod
ním A. Podobně jako u předchozího hraničníku

Doba čekání na velikonoční svátky uběhla
jako voda a my po postní přípravě mohli ko-
nečně prožít největší události křesťanského ka-
lendáře v radosti a naději.

V tomto duchu se nese i další tematický

Prožíváme velikonoční dobu
okruh našeho školního programu nazvaného
Žij, žij, žij, všechno teď ožij. V něm se snažíme
u dětí rozvíjet úctu k vlastnímu životu, a to
skrze poznávání a přijetí sebe. Dále se sezna-
mujeme s typickými znaky jara v říši rostlin
i zvířat. Více se také zaměřujeme na správné dr-
žení těla. 

Kromě toho zveme na návštěvu zajímavé
lidi. O jaru nám přišly s dobrou náladou zazpí-
vat Tetiny z Brna, s poetickým pásmem vychá-
zejících z textů J. V. Sládka k nám zavítalo
Divadlo plyšového medvídka z Prostějova
a aby toho nebylo málo, na 12. a 13. dubna
jsme k nám pozvali Majku a Jarku z Olomouce,
které paní učitelky a některé rodiče zasvětily
do výroby biblických postaviček. 

U nás ve školce se zkrátka nelení, a kdo ví,
možná právě proto se nám to už konečně venku
zelení… Za KMŠ p. uč. Jana Šustková     

Otlučený hraniční kámen se špatně
čitelným nápisem IHS C:B:

(foto Martin Jirák)
Náčrtek hraničního kamene
s písmeny IHS C:B:

(pokračování příště)
Matouš Jirák

kamenne.pamatky@centrum.cz

Detail horní části kamene s nápisem IHS C:B:
(foto: Martin Jirák)

Tetiny z Brna Foto: archiv školy

Pěvecký sbor Mladost Foto: archiv souboru

Břehule říční
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Daria Novotná Atelier Open
Malířka Daria Bernadeta Novotná otevírá

v sobotu 4. května od 17 h dveře svého ateliéru
veřejnosti. Studovala na Fakultě výtvarných
umění v Brně v ateliéru Malba 1 pod vedením
akad. mal. Petra Veselého a akad. mal. Tomáše
Lahody. V současné době pracuje autorka ve
Slavkově u Brna, odkud pochází. Přijďte na-
hlédnout do prostoru, ve kterém umělkyně
tvoří, a prohlédnout si její díla. Ateliér se na-
chází v areálu firmy Destila, Slovanská 758,
Slavkov u Brna (naproti sídliště Zlatá hora). 

Srdečně zve Daria Novotná

Fotbal v květnu
V květnu budou sehrána na městském stadionu

následující mistrovská utkání našich mužstev:
A – I. A tř. JmKFS

so 4. 5., 16.30 h. – Bořetice
st 8. 5., 17 h. – Lanžhot
so 18. 5., 16.30 h. – Ratíškovice

B – III. tř. OFS
ne 12. 5., 16.30 h. – Velešovice
so 25. 5., 16.30 h. – Křenovice B

dorost – I. tř. JmKFC
ne 12. 5., 14 h. – Bučovice
so 25. 5., 14 h. – MCV Brno

st. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
ne 5. 5., 9 a 10.45 h. – Slatina
ne 19. 5., 9 a 10.45 h. – Řečkovice

st. a ml. přípravky
ne 12. 5., 10 h – Velešovice, mladší volno
ne 26. 5., 10 h. – starší Bošovice, mladší Ví-

cemilice
Zveme všechny naše příznivce – přijďte povz-

budit naše mužstva z ochozů stadionu! rs

Vážení čtenáři a příznivci beachvolejbalu,
tímto bychom vás chtěli informovat o novin-
kách v našem klubu a současně pozvat na tur-
naje, jejichž termíny naleznete níže v tomto
článku.

Nejvýznamnějším turnajem se v letošním
roce stane MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
v kategorii mužů, a to v termínu 30. srpna–
1. září. Z této akce bude ČT SPORT vysílat
přenos. Součástí programu jsou módní pře-
hlídky, vystoupení taneční skupiny, soutěže pro
diváky o zajímavé ceny a při finálovém zápase
bude čepován pěnivý mok z Černé Hory
zdarma. Přidělení takto významného turnaje
je důkazem spokojenosti ABV s prací orga-
nizátorů a výbornou diváckou kulisou, jež
dokáží naši diváci vytvořit.

Dalším turnajem je Mistrovství republiky
regionů (13. a 14. července) v kategoriích
muži, ženy a mixy.

Beachvolejbal v roce 2013
Český pohár juniorů a ju-

niorek se uskuteční 1. a 2
června a představí se v něm naši nejlepší mladí
beachvolejbalisté. 

V průběhu července a srpna se konají pravi-
delné nedělní amatérské turnaje pro příchozí,
jež se hrají v kategoriích muži, ženy a mixy. 

Pro nejmenší je připraven turnaj v minibe-
achvolejbale (pátek 28. června) a bezplatné
pravidelné středeční tréninky (červen, červe-
nec a srpen)

Veškeré další info k turnajům a klubu na-
jdete na www.beachvolleyballcz.cz.

Pro ty z vás, kteří by jste si chtěli zahrát dříve
než teploty dosáhnou tropických hodnot, zaha-
jujeme sezonu od 28. dubna. Kurty si můžete
rezervovat u správce kurtů na tel. čísle 728 210
189. 

Na setkání s vámi se těší
SK Beachvolleyball Slavkov

Suicidal Night Trophy 2013
pasáže s klidnějšími úseky a součástí jsou i dvě
občerstvovací kontroly.

V sobotu po závodu si lze čekání na vyhlá-
šení zkrátit třeba fotbálkem nebo se jen tak slu-
nit na dece a regenerovat po náročném výkonu.
Večer pak vypukne bujará oslava vítězů i všech
zúčastněných a rozhodně nebude chybět ani
pověstná grilovačka.

A proto nalaďte kola i formu a jeďte s námi
Noční přejezd!

Možnost přihlášení a více informací na
www.austerlitz-adventure.cz

Všem bajkerům a běžcům pozor! Blíží se
Noční přejezd a s ním i další dobrodružství, zá-
bava a především překonávání svých vlastních
limitů, jak je tomu zvykem u akcí pořádaných
občanským sdružením Austerlitz Adventure.
Suicidal Night Trophy je oblíbeným orientač-
ním závodem dvojic na horských kolech, ve
kterém nejde jen o to dobře se umístit, ale
především zjistit, co v tobě je! Start letošního
15. ročníku připadá na pátek 24. 5. ve 20 hodin
na místě zveřejněném týden před závodem. Na
trase dlouhé přes 50 km se střídají technické

Motoklub Austerlitz informuje
na květen, kdy se jede první silniční přírodní
okruh ve St. Městě u Uh. Hradiště, na kterou se
chystá i Olda Hanák do dvou tříd 125 a 250
ccm. Šestistovky se z bezpečnostních důvodů
zde nepořádají. Další závod – zmiňované Ho-
řice, kde Olda startuje ve tř. 125 i tř. 600 ccm.
Loni převedl jak se St. Městě, tak v Hořicích
fantastické závody, na které fandové jen tak ne-
zapomenou. Taktéž náš člen a jezdec Frenkie
Mrázek předvedl v Hořicích mistrovskou jízdu
a stál na stupních vítězů. Zmiňovaný Hořický
okruh se těší každým rokem velkou účastí di-
váků, obrovskou závodní atmosférou, ale je
nutné podotknout, že tento okruh je velice ná-
ročný a nebezpečný. Proto přejeme našim jezd-
cům dobrý start do nové sezony 2013.

J.M.

Je neděle 14. dubna, konečně odešla zima
a začíná teplé slunečné počasí, které vytáhllo
spoustu nedočkavých motorkářů k provětrání
svých jednostopých miláčků i sebe samých.
Celý týden bylo slyšet vysoké tóny krásně ladě-
ných víceválců, hlavně po obchvatu a do „holu-
báku“. Je to pěkná zvuková kulisa příchodu jara.

Motoklubu Austerlitz a všem fechtlařům se
příchod letošní sezony opozdí, neboť připravo-
vaný vytrvalostní čtyřhodinový závod na 20.
dubna na dráze u Liko-su byl zrušen pro rozsá-
hlou výstavbu nových hal a objektů, které za-
sáhnou do juniorské terénní trati. Škoda, že
rozhodnutí padlo po připravovaném datumu
a zkomplikovalo odvoláním všem přihlášeným.
Hoši ze širokého okolí jsou po odvolání smutní,
protože trať si oblíbili.

Snažíme se najít náhradní trať. Změna je
život. V loňském roce od neuspořádaného zá-
vodu do vrchu nás zachránila „Olympie“
v Brně, velmi atraktivním závodem, kterého
jsme se zúčastnili v hojném počtu. Pokud nena-
jdeme náhradu do 18. května (kdy se jedou Ho-
řice!), nás čeká 25. května AC-2 – silniční
vytrvalostní závod na vyškovském letišti. Loň-
ský první závod zde se vydařil, hlavně bylo
velmi teplé počasí, ale málo diváků, jako ve
Slavkově na trati Liko-s. Většinou přihlíží závo-
dům členové týmů a rodinní příslušníci vzhle-
dem ke vzdálenosti od měst.

Opakem je návštěvnost při pořádání závodů –
„plochá dráha“ na horním fotbalovém hřišti ve
Slavkově u „Dvou kapříků“.

Přes mnoho potíží se spousta motofandů těší

noho zemědělského objektu ve Zbýšově.  Muž
elektromotor o váze asi 360 kilogramů nejprve
odmontoval přineseným nářadím od podlahy
s tím, že jej posléze odveze do kovoštrotu a pe-
níze utratí za věci, které potřebuje. Kvůli velké
hmotnosti však nakonec od svého záměru
upustil a elektromotor nechal tam, kde byl. Po-
licisté přesto muže v těchto dnech dopadli a je
podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže. 

por. Mgr. Iva Šebková,
tisková mluvčí Policie ČR Blansko-Vyškov

Opilci za volantem
Téměř neuvěřitelně vysoké hodnoty alkoholu

v dechu naměřili slavkovští policisté při kontro-
lách dvěma řidičů. Prvního z nich zastavili v po-
lovině března kolem tři čtvrtě na šest večer
přímo ve Slavkově. Čtyřiačtyřicetiletý řidič
Fordu Focus měl v dechu 2,38 promile. Druhý,
jednatřicetiletý řidič pak měl kolem jedné ho-
diny odpoledne 30. března, když jel z benzínové
čerpací stanice ve Slavkově u Brna k silnici I/50
v dechu 3,21 promile.  Přestože muž jel v té

době s osobním vozidlem značky Alfa Romeo,
policisté při kontrole navíc zjistili, že muž je ne-
řidič a nevlastní řidičské oprávnění.  Muž tak
skončil na protialkoholní záchytné stanici. Oba
řidiči jsou navíc podezřelí ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což
jim hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. 

Lup neunesl
Starší typ elektromotoru chtěl v průběhu mě-

síce ledna odcizit osmadvacetiletý muž z jed-

Z policejních spisů
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Dvě maminky
V metru seděli vedle sebe maminka s malým

synkem-prvňáčkem a povídali si. „Něco pro
tebe mám,“ řekla najednou maminka, která
zjevně nevydržela a podala chlapci malý balí-
ček. „Jé, knížka,“ zajásalo dítě, „ta je krásná!
Budeme si večer číst?“ „To víš, že budeme,“
usmála se maminka a pak už ti dva vystoupili
a šli vstříc nejen domácím úkolům, ale také ve-
černímu posezení nad krásnou knížkou. 

Naproti nim seděla také maminka s malým
synkem-prvňáčkem, ale nepovídali si. Ma-
minka byla ponořená do papírů v rozevřených
deskách, které se hemžily tabulkami a statisti-
kami. Kdykoli se dítě na něco zeptalo, odpově-
děla nevlídně a znovu se ponořila do své práce.
„Něco pro tebe mám,“ řekla najednou. Podala
chlapci ‚MP-trojku‘. „Teď si můžeš poslouchat
pohádku, aspoň dáš chvilku pokoj,“ řekla syn-
kovi a nasadila mu do uší sluchátka. Tak tam
seděli ponořeni oba do toho svého světa až na
konečnou…

„Společné chvilky nad knížkou či jenom

s ‚obyčejným‘ vyprávěním jsou pro dítě důleži-
tější a cennější nad všechnu techniku světa.“
(H. Chvátalová)

„Ježíš se pak s rodiči vrátil do Nazaretu
a poslouchal je. Jeho matka si všechny takové
události dobře zapamatovala. S Ježíšovým
věkem rostla i jeho moudrost a byl milý Bohu
i lidem.“ (Bible, překlad SNC – Lukáš 2,51-52)

Přejeme všem maminkám, aby i v době stup-
ňujícího se pracovního vytížení měly dostatek
sil, trpělivosti a lásky, a aby nezapomněly na
to, že čas, který mohou prožít se svými dětmi,
není příliš dlouhý, ale je nenahraditelný a ne-
vratný.

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
v květnu na sobotní bohoslužby konané 4. a 18.
května na adrese Lidická 307, Slavkov. Začí-
náme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad bib-
lickým textem. 

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

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

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

Cyrilometodějská pouť děkanství do Mikul-
čic, středa 1. 5. 

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 2. 5. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 3. 5. dopoledne.
Musica Animae, neděle 5. 5. hudebně dopro-

vází mši sv. v 8.30 ve Slavkově. 
Pěší pouť do Žarošic, středa 8. 5. 
Svatodušní novéna, 10. - 18. 5.
Svatodušní vigilie, sobota 18. 5. v 19.00 se

mší sv.
Slavnost Seslání Ducha Svatého, neděle 19. 5. 
Noc kostelů 2013, pátek 24. 5. Slavkov
Pouť k sv. Urbanu a otevření kaple sv. Ur-

bana po opravě, neděle 26. 5. v 15.00 od
sv. Jana po křížové cestě průvod, mše
v 16.00. 

Svatourbanské hody, neděle 2. 6. v 9.30 prů-
vod stárků od radnice, mši sv. slouží náš
rodák P. Jindřich Kotvrda, farář z Brna - Ko-
mína.

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

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Otevření kaple sv. Urbana
původního díla z roku 1712. Opravy si vyžá-
daly celkem 1 milion 217 tisíc korun. Na
úhradě oprav se podíleli Město Slavkov, Jiho-
moravský kraj a Ministerstvo kultury v celkové
výši 905 tis. Kč. Jednotliví dárci z řad občanů
věnovali celkem 184 tis. Kč a sbírky ve farnosti
byly 140 tis. Kč. Navíc zde bylo odpracováno
mnoho brigádnických hodin v pomocných
a přípravných pracích.

Během opravy Urbánku se nám podařilo vy-
budovat 14 zastavení křížové cesty, která je po-
jata jako součást tohoto slavkovského poutního
místa. Obrázky pro zastavení ještě nejsou zho-
toveny nejen z důvodů finančních, ale také pro
zvažování způsobu ztvárnění.

Všem, kteří se zapojili do obnovy kaple i po-
stavení křížové cesty prací i příspěvkem, vyslo-
vuje farnost upřímné poděkování.

Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

Po tříleté opravě kaple se dočkáme jejího
slavnostního otevření při poutní slavnosti
v neděli 26. května, na kterou vás srdečně
zveme.

Již v 15 hodin začne od sochy sv. Jana po
křížové cestě průvod s modlitbou Cesty světla.
Mše svatá s požehnáním kopie obrazu sv. Ur-
bana s vedutou města začne před kaplí v 16.00
hodin. Po bohoslužbě bude možnost zůstat u tá-
boráku. 

Během roku 2011 byla opravena fasáda
a střecha kaple, instalovány nové mříže. Násle-
dující rok 2012 jsme se věnovali interiéru –
omítky, výmalba, nová okna, elektroinstalace
a opravy dlažeb. Byly vydlážděny také plochy
před vstupem a u laviček. Letos bude v kapli
umístěno retabulum oltáře s obrazem sv. Ur-
bana, samozřejmě z důvodů ochrany před od-
cizením bude obraz pouze v tištěné kopii

Rybářské závody
Moravský rybářský svaz, o.s. MO Slavkov

u Brna pořádá v sobotu 25. května na velkém
rybníku ve Slavkově tradiční rybářské závody.
Soutěž bude rozdělena do čtyř kategorií. Děv-
čata do 15 let. Chlapci do 15 let. Mládež 16–18
let dívky a ženy. Mládež 16–18 let chlapci
a muži. 

Prezentace od 6 hodin u technických budov
na východní hrázi. Vlastní závod od 7 do 13
hodin. Srdečně zveme začínající rybaříky z řad
potěru a dorostu, ale také ostřílené rybářky a ry-
báře. Pro vítěze jsou přichystány hodnotné
a pěkné ceny. Pozvání patří nejen soutěžícím
ale samozřejmě i široké veřejnosti nejen ze
Slavkova a jeho okolí. Přijděte fandit sportov-
nímu rybolovu a především naší mládeži. Na-
chystány pro vás budou pochutiny z udírny,
grilu a kotliny. V doprovodném programu
mimo jiné proběhne slavnostní pasování dětí
z rybářského kroužku.

Srdečně zvou pořadatelé.
Ilustrační foto z kroniky organizace

Petr Zvonek

Opravená kaple sv. Urbana Foto: B. Maleček
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okénko

Mini škola detoxikace – MUDr. Josef Jonáš v Brně
4. června, 17 hodin. Hotel Continental, Kounicova 6, Brno, cena 130 Kč
Vstupenky lze zakoupit na níže uvedené adrese

Pranostika: Svatý Florian(4. 5.) si ještě může
nasadit sněhový klobouk.

V letošním roce bychom se uvedené pranos-
tice nemohli divit. Proto již zažeňme zimní
chmury a povězme si něco prospěšnějšího –
o střídání zeleniny na záhonech.

Pro zajištění kvalitních výpěstků a ochrany
půdy před znehodnocením je účelné střídat pěs-
tované druhy zeleniny na témže záhoně by-
chom měli pěstovat zeleninu v cyklu, který se
označuje jako osevní postup.

1. Střídáním plodin umožníme rovnoměrné
odčerpávání živin.

2. Střídání zeleniny z různých čeledí ome-
zuje riziko přenosu chorob a škůdců.

3. Obměna hluboko a mělce kořenící zele-
niny podporuje půdní strukturu.

4. Střídání širokolistých druhů s druhy úzko-
listými má smysl pro potlačování plevelů.

K tomu, aby byl zachován bezpečný odstup
mezi pěstování  stejné nebo blízce příbuzné ze-
leniny na stejném místě, slouží intervaly. Jedná
se o dobu opětovného pěstování téže zeleniny
na dané ploše. Rozestup intervalů je v průměru
čtyři roky.

Podle náročnosti na výživu řadíme zeleninu
do tzv. tratí.

První trať je vždy vyhnojena organickými
hnojivy (chlévský hnůj, kvalitní kompost).
Kromě toho se rostlinám dodávají větší dávky
živin. Sem patří např.: zelí, kapusta, květák,
brokolice, okurky, rajčata, paprika, tykve, celer,
pór a samozřejmě brambory.

Druhá a třetí trať má sestupnou tendenci
v celkovém množství dodaných hnojiv.
V těchto tratích se uplatňuje méně náročná ze-
lenina: kadeřávek, pekingské zelí, mrkev, petr-
žel, pastiňák, cibule, česnek, pažitka, šalotka,
salát, špenát, čekanka…

Je-li však k dispozici dostatek kompostu, pak
je na místě jeho zapravení například ve třetí
trati, aby byla půda pravidelně obohacována
o organickou hmotu.

V ovocné zahradě během kvetení nebo po
odkvětu dokončíme řez broskvoní nebo jiných
peckovin. Prosvětlíme řezem ořešák vlašský
pokud nové letorosty dosáhly nejméně 100
milimetrů. Po odkvětu ohýbáme nebo vyvazu-
jeme postraní výhony i tenčí větve mladších
stromů podle druhu ovoce a charakteru koruny
do šikmé, vodorovné nebo skloněné polohy za
účelem oslabit růst a zvýšit plodnost.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

V době od 7. do 14. května odjíždí 28 účast-
níků na rekondiční pobyt do Luhačovic. Protože
byly zrušeny lázeňské edukační pobyty pro di-
abetiky, hrazené pojišťovnami, je to jediná mož-
nost jak získat návyky v léčbě diabetu. Škoda,
že tuto nabídku nevyužili novo zjištění diabe-
tici, kteří nemají žádnou zkušenost s tím, jak žít
s cukrovkou celý život bez komplikací. Dne 30.
května pořádáme autobusový zájezd do bylin-
kové zahrádky Mgr. Jarmily Podhorné s exkurzí
do výrobny Naděje v Brodku u Konice. V od-
poledních hodinách navštívíme památky
UNESCO v Olomouci. 

Protože většina našich členů jsou starobní dů-
chodci, připadlo mně zajímavé uvést několik
údajů z České správy sociálního zabezpečení.
K 1. 1. 2013 bylo v ČR vypláceno 2 341 160
důchodů, z toho je 1 729 121 příjemců sólo sta-
robních důchodů. Nejvyšší důchody jsou
v Praze a Středočeském kraji, kraj Jihomorav-
ský je ze 14 na šestém místě s průměrným sta-
robním důchodem 10 649 Kč. Na průměrnou
starobní penzi, která je 10 915 Kč ale nedosa-
huje 926 050 důchodců, to je 53,5%. Nejnižší
důchody do 8000 Kč pobírá 137 045 osob,
střední 8000–13 000 Kč pobírá 1 293 627 osob,
od 13 000–18 000 Kč je to 285 117 osob a nej-
vyšší důchody na 18 000 Kč pobírá 13 332
osob. V lednu 2013 byly prvně v historii ČR va-
lorizovány penze na třetinové úrovni.   

Zvláště po letošní dlouhé zimě, při nedo-
statku slunečního svitu, máme deprese. Zvláště
diabetik je občas unavený a otrávený z poža-
davků, které na něj nemoc každý den klade.
Častější je pocit stereotypu u diabetiků, léče-
ných inzulinem, kteří si musí častěji kontrolovat
glykémie, ladit inzulin k jídlu a dennímu pro-
gramu. Glykémie si někdy dělají, co chtějí,
stoupají nahoru a dolů a nevíte proč. Přece dlou-
hou dobu děláte vše, co Vám lékař doporučil,
a máte pocit, že výsledky se nedostavují.
Zvláště při odběru glykovaného hemoglobinu
(HbA1c), který je ukazovatelem dlouhodobé
kompenzace diabetu. Nejraději byste se na
všechno vykašlali, stresujete se, že vaše snaha
je marná a nevíte co dál. Víte, že cukrovka je
celoživotní onemocnění, sice nebolí, ale dokáže
rozvrátit celý náš metabolismus. Tomuto stavu
se říká „diabetický burnout“ – stav emoční
únavy, znechucení a rezignace. V zájmu svého
zdraví ho musíte rychle zahnat, vzpružit se
a překonat stereotyp. Pomáhá podpora rodiny,
přátel se stejnou nemocí. Hledat nové informace
na internetu, v časopise Dia život & styl, vy-
zkoušet rady z DIA okénka, přijít do poradny
Svazu diabetiků ČR. Podnikat malé kroky správ-
ným směrem, např. cvičit 5–10 minut denně, to
zvládnete. Jít na pěší vycházky s vnoučaty, se
psem, nebo se známými. Snažit se něco málo
udělat pro své zdraví a vlastní pocit radosti ze
života. Kupte si v zahradnictví sazenici stévie
(rebaudiana), kterou můžete pěstovat v květináči
a máte přírodní nekalorické sladidlo na celý rok.
Nezapomeňte, že králem máje je hlávkový salát.
Připravuje se vždy čerstvý, takže si zachová vi-
taminy a vlákninu. Vylepšete si ho krájenou ci-
bulkou, ředkvičkami, vařenými vejci, sýrem
Nivou a zálivkou z bílého jogurtu okořeněnou
hořčicí, pepřem a solí. 

Přeji vám, abyste nabrali znovu životní elán
a překonali ten burnout. 

Marie Miškolczyová

Rady do zahrady – květen

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

Kosmetika

Možnost vyzkoušení

ˇPoradenská kancelár
Prodej

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

mladý ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Sleva pro pojištěnceVZP na konzultacia poradenství, takéna výrobky Aloe Veraa kosmetiku.

Cyklostezky Ždánického lesa volají
Cyklostezky Ždánického lesa a Politaví jsou připraveny na nápor nedočkavých cyklistů. Průkazky

již čekají na své nové majitele v dostatečním počtu ve Slavkově na podatelně MÚ; v ostatních
obcích na obecních úřadech. V platnosti zůstavají starší průkazky, které můžete letos doplňovat ra-
zítky. Akce trvá do konce prázdnin – vyplněnou průkazku odevzdejte do 3. září na podatelně MÚ
(nebo v obcích na obecní úřad). Tak hodně šťastných a kilometrů bez nehod!

„VLASY jako terapie“ je název muzikálo-
vého představení, které budete mít možnost
navštívit 15. června v zámecké zahradě ve Slav-
kově u Brna. Tento rockový muzikál je produkt
hippie kultury a sexuální revoluce šedesátých
let. Některé písně se staly symbolem
a hymnami aktivismu proti Vietnamské válce.
V hlavních rolích uvidíte Hanku Holišovou,
čerstvou držitelku ceny Thálie za hlavní roli
v muzikálu Papežka, kterou slavkovské obecen-
stvo dobře zná například z vystoupení na dnech
Slavkova, stejně jako herce a zpěváka Aleše Sla-
ninu, který se představí v roli Bergera. Postavu
Clauda ztvární slavkovák Martin Křížka. V dal-
ších rolích se můžete těšit například na Andreu

Muzikál Vlasy v zámeckém parku
Březinovou, Stana Slováka, Janiku Kolářovou,
Martu Prokopovou, Terezu Martínkovou
a další.. Režisérem, choreografem a autorem
úprav je brněnský herec Michal Matěj. 

Představení začne ve 20.30, od 18.30 hodin
se navíc můžete těšit na show v podání taneční
skupiny N-YOJ. Ve 14 hodin odstartujeme sty-
lové hippie rodinné odpoledne plné zábavy,
hudby, stánků a atrakcí jak pro děti, tak pro do-
spělé. Přijďte a podpořte příjemnou a pohodo-
vou atmosféru hippie oblečením a dobrou
náladou. O podrobnostech Vás budeme prů-
běžně informovat na stránkách www.mk-pro-
music.cz.

MK-promusic
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BOUŘLIVÉ VÍNO
1. 5. st 9 hod. 
Přístupný • V úvodu bude přednesen projev k 1. máji
senátorkou RNDr. Martou Bayerovou
Český film pro pamětníky • 65 Kč

HURÁ DO AFRIKY
4. 5. so 19.30 hod. • 5. 5. ne 16.30 hod.
Dobrodružný, komedie • Přístupný 
93 min • 65 Kč

MŮJ PES KILLER
8. 5. st 19.30 hod. 
Slovensko-český film • Přístupný od 12 let
87 min • 65 Kč

BÍDNÍCI
11. 5. so 19.30 hod. • 12. 5. ne 19.30 hod.
Přístupný od 12 let • 157 min • 70 Kč

BEZ DOTEKU
15. 5 st 19.30 hod. 
Český film • Přístupný od 15 let
72 min • 65 Kč

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
18. 5. so 19.30 hod. • 19. 5. ne 16.30 hod.
Přístupný • 82 min • 65 Kč

ANNA KARENINA
22. 5. st 19.30 hod. 
Romantické drama • Přístupný od 12 let
130 min • 70 Kč

LÁSKA
25. 5. so 19.30 hod. • 26. 5. ne 19.30 hod.
Oscar na cizojazyčný film • Přístupný
125 min • 70 Kč

LADÍME
29. 5. st 19.30 hod. 
Přístupný od 12 let • 112 min • 65 Kč

KINO JAS SLAVKOV
KVĚTEN 2013

Provozovatel Zámek Slavkov – Austerlitz. Ve výše
uvedeném vstupném je zahrnut pří spěvek 1 Kč na
rozvoj kinematografie. Podrobný program kina
 najdete na vývěsce kina a na www.veslavkove.cz
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Měsíčník vydávaný v nákladu 3300 ks
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Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsed-
kyně), Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát,

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

volném čase a bezplatně.

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

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

Příjem inzerce do čísla 5/2013
Uzávěrka pro inzerci je pátek 17. května do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz

Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 5/2013
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 14. května. 

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

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

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

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

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

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 27. dubna 2013

KALENDÁŘ AKCÍ – KVĚTEN 2013
Datum                              hod.     akce/místo konání pořadatel

1. 5.                       15.00    Dětský den. Restaurace Gól na Zl. Hoře. Music club Golden Hill
4. 5.                       17.00    Daria Novotná Atelier Open. Otevření nového ateliéru Darii Novotné v areálu Destily, Slovanská 758 D. Novotná
6. 5.              7.30–10.00    Den otevřených dveří v MŠ Zvídálek (v obou budovách) MŠ Zvídálek

6. a 7. 5.         9.00–12.30    Zápis dětí do MŠ Zvídálek v ředitelně MŠ na Kom. nám. (druhá část 15–16 hodin) MŠ Zvídálek
8. 5.                       10.00    Vzpomínková akce k osvobození Československa. Odjezd autobusu z parkoviště B. Němcové v 8.30 h.

                                            Akce se koná u pomníku J. Jírovského u Zlatého jelena. Projev přednese JUDr. Z. Bebarová-Rujbrová ZO KSČ
10. 5.                       19.00    Divoké kočky. Travesti show v SC Bonaparte. Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 240 Kč Divoké kočky
11. 5.              9.00–17.00    Klubová výstava Moravskoslezského klubu anglických ohařů v zámeckém parku, vstup volný ZS-A a MSKAO
13. 5.–7. 6.                           Slavkovské restaurování. Restaurování předmětů ze zámeckých sbírek jako součást prohlídky ZS-A a VOŠR Brno
14. 5.            13.00–16.30    Den otevřených dveří ZUŠ F. France ZUŠ
16. 5.                       18.00    Klavírní absolventský koncert – A. Bláhová, P. Dvořáková a N. Kokešová, Sál ZUŠ ZUŠ
16. 5.                       17.00    Austrálie. Cestopisná přednáška J. Máry, Divadelní sál ZS-A
17. 5.            13.00–17.00    Talentové zkoušky do hudebního a tanečního oboru ZUŠ ZUŠ
18. 5.                       17.00    Z operety do operety. Koncert Johann Strauss Orchestru Die flotten Geister, Historický sál ZS-A
18. 5.                                    Mezinárodní den muzeí a muzejní noc – k zakoupené vstupence prohlídka podzemí zdarma, noční

kostýmované prohlídky zámku, na prohlídky vstupné dobrovolné ZS-A
23. 5.                       17.00    Absolventský koncert. Sál ZUŠ ZUŠ
24. 5.                       16.30    Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ v sále SC Bonaparte ZUŠ
24. 5.                                    NOC KOSTELŮ, 18–23 h – oživené prohlídky kaple, 19 h – vyst. sboru Mladost v kapli. Vstup volný ZS-A a ř.-k. farnost
25. 5.                                    Pohádkově dobrodružné odpoledne na zámku, 14–17 h – tvořivá dílna v Salla terreně, 17 h – divadelní

představení v parku, 14, 15 a 16 h Popelka na zámku – kostýmované prohlídky ZS-A a sk. hist. šermu Buhurt
25. 5.                       15.00    Animované biblické příběhy – Josef v Egyptě, Josefovo setkání s bratry, vstup volný, kino JAS ZS-A a Apošt. církev Brno
25. 5.              7.00–13.00    Rybářské závody. Prezentace od 6 h u budovy na východní hrázi MRS MO Slavkov
25. 5.                       20.00    Koncert Dark Gamballe. Golden Hill Zlatá Hora, vstupné 95 Kč Music club Golden Hill
26. 5.                       16.00    Slavnostní otevření kaple sv. Urbana. Od 15 h průvod od sochy sv. Jana po křížové cestě ke kapli ř.-k. farnost
30. 5.                       17.00    Vernisáž výstavy krajky ze Slawkówa a Mohelnice, Divadelní sál ZS-A a město Slavkov u Brna
31. 5.              20.00–1.00    Folk a country na zámku. Nezmaři, Poutníci, Prakl Country bál; vst. 150 Kč, na místě 180 Kč město Slavkov u Brna

Vážení občané Slavkova u Brna, čle-
nové SBD Žuráň. Obracím se na vás

s žádostí o váš názor, podnět, připomínku.
Přistěhoval jsem se do Slavkova před pěti lety

a dodnes považuji toto rozhodnutí za jedno
z nejlepších, co jsem učinil. Město i okolí jsou
krásné, lidé příjemní a služby dostačující. Byd-
lím na Zlaté Hoře a jsem tedy členem SBD
Žuráň. A zde začíná má strastiplná cesta. Jako
člen družstva jsem se začal zajímat o činnost
družstva a samosprávy našeho domu. Nechtěl
jsem tak moc. Jen jsem se snažil využít svých
práv, které mi jednoznačně vyplývají ze stanov
družstva. Nelíbilo se mi, že 5 let, ano čtete
dobře, 5 let nebyla svolána členská schůze sa-
mosprávy. Celou tu dobu je mi upíráno právo
člena dle čl. 12 stanov. Prostě se nedovím nic
o činnosti družstva. Ani vyúčtování fondu oprav,
roční uzávěrku, zprávu z jednání delegátů, atd.

Ale mne zajímá jak družstvo hospodaří, mimo
jiné i s našimi penězi.

Po mém upozornění, které jsem adresoval
kontrolní komisi, mi odpovědělo nic neříkajícím
dopisem představenstvo a nikoliv KK. Na druhý
dopis mi KK neodpověděla vůbec. Přestože dle
stanov tak má učinit do 60 dnů. Mylně jsem se
asi domníval, že stanovy, jako základní vnitřní
právní předpis, jsou závazné pro všechny, tedy
i pro vedení a KK družstva. Pro ně ale zřejmě
neplatí známé „pacta sunt servanda“ (smlouvy
je třeba dodržovat). Nebudu se zde rozepisovat
o všech porušení a nedodržení stanov ze strana
vedení družstva. Jen se nemíním a nechci smířit
s daným stavem. Proto se obracím na vás, členy
družstva Žuráň, zdali máte podobné zkušenosti.
Blíží se sněm delegátů družstva. Snad na něm
představenstvo uvede věci na pravou míru. S po-
zdravem člen družstva. Ballon Mierný Milan

Pan RSDr. Balon-Mierny je jeden z těch druž-
stevníků-stěžovatelů, kteří si ze stanov vybírají
jenom svá práva, ale nikoliv už povinnosti.
A tato práva si vykládá po svém. O činnost sa-
mosprávy se zajímá pouze teoreticky.

Dobře je mu známo, kdo je domovním důvěr-
níkem a přesto nevyvinul žádnou snahu, aby
s ním vešel ve styk a obratem ruky s ním vyřešil
otázky, které považuje za důležité – např. roční
vyúčtování hospodaření domu. A pokud by mu
nevyhověl, dávají mu stanovy celou řadu mož-
ností, jak sjednat nápravu. Např. dohodnout se
s dalšími pěti členy na svolání členské schůze
a případně i zvolit nový výbor.

Volat do zbraně přes média svědčí o tom, že

Vyjádření SBD Žuráň
jeho zájem o nápravu není tak moc upřímný
a jde tu spíše o zviditelnění. Průkazné by bylo,
kdyby bez zbytečného humbuku řekl, co kon-
krétního pro dům udělá. Lydie Mertová,

předsedkyně představenstva SBD Žuráň


SBD Žuráň versus člen družstva

Tuto fotografii věnujeme Slavkovskému
zpravodaji – 9 vázaných ročníků k jeho 30. vý-
ročí. Takto si Vás, milí Slavkované, vážíme
a stále se mezi Vás rádi navracíme. Važte si
Vaší napoleonské a kounicovské historie.

manželé Slezákovi,
Československá napoleonská společnost

Došlo před po uzávěrce



Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Akce platí do 14. 6. 2013. Odpov dnost za tiskové chyby vylou ena. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk , 
a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci� kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní.
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zahradu

Navštivte naši prodejnu:

Ak ní cena:

5.490 K
B žná cena: 5.990 K

Ak ní cena:

6.890 K
B žná cena: 7.490 K

Ak ní cena:

66.990 K
B žná cena: 71.990 K

Ak ní cena:

34.490 K
B žná cena: 37.990 K

Ak ní cena:

49.990 K
B žná cena: 54.990 K

Ak ní cena:

13.990 K  / 16.990 K
B žná cena: 14.990 K  / 17.990 K

HUSQVARNA 135
 Vhodná pro domácí práce.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spot ebu paliva a emise.
 Air Injection snižuje intervaly pot ebné pro išt ní � ltru.

Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg.

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

 Model VE je navíc vybaven elektrickým startováním.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, ší ka sekání 48 cm, výška 
sekání 25–75 mm, objem koše 60 l.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305 
 Sekací výkon až 500 m2.
 Vhodný pro menší lenité plochy.
 Bezpe nostní alarm s PIN kódem.
 Hmotnost 6,7 kg.

HUSQVARNA 128R
 Lehký k ovino ez vhodný pro práci okolo dom .
 Snadné startování Smart Start.

Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez p íslušenství 5 kg.

HUSQVARNA RIDER 111B
 Kloubové ízení pro snadnou ovladatelnost.
 Hydrostatická p evodovka.
 Žací ústrojí umíst né vp edu.

Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, ší ka sekání 85 cm, výška 
sekání 25–70 mm.

HUSQVARNA CTH 126
 Kompaktní zahradní traktor s integrovaným sb racím košem.
 Snadné ovládání.
 Hydrostatická p evodovka.

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

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



31.5.-2.6.2013

Slavkov u Brna

www.astranitrocross.com

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY- Přihláška otevřena od: 1.3.2013 
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