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Vločky
První, druhá, třetí
vločka k zemi letí.
Možná, že holoubek bílý
zamával hebkými křídly.
Možná si vyběhlo do parku
stádo bělounkých beránků.
Možná, že hvězdička v nebi
pláče – proč ani neví.
Asi se před spaním myla,
náramek z perel upustila.
…A to jsou slzy té milé,
co závoj má a šaty bílé.

Foto: B. Maleček

Návštěva z chorvatského Pagu
Ve čtvrtek 13. ledna opět po více jak roce navštívila
Slavkov u Brna významná zahraniční delegace z chorvatského ostrova Pag, jehož zástupci v Brně na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2011 reprezentovali Zadarskou župu, která je partnerským regionem Jihomoravského kraje. Prezentovat historii, kulturu i současné
možnosti a nabídku v rámci cestovního ruchu tohoto

atraktivního přímořského regionu mohli jeho zástupci
nejen na stánku Jihomoravského kraje, ale též na
stánku našeho města. Hosté ze starobylého města Pag,
které je správním centrem stejnojmenného ostrova,
využili této příležitosti i k návštěvě našeho města, kde
strávili celé odpoledne i podvečer. Prohlédli si centrum
(Pokračování na str. 7)

Foto: R. Lánský

Uprostﬁed velvyslanec Chorvatské republiky v âR Frane Krniç, po jeho levici starosta mûsta Slavkova u Brna Ivan Charvát a po pravici
velvyslance je starosta mûsta Pag Ante Fabijaniç

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou opět vás
pravidelně informovat o aktuálním dění v našem městě
i o plánech a záměrech na nejbližší období. Tentokrát bych
chtěl tuto rubriku věnovat rozpočtu města Slavkova u Brna
pro rok 2011, který nově zvolené zastupitelstvo města projednalo a schválilo
na svém 1. řádném zasedání dne 22. 12. 2010.
Rozpočet města byl sestaven jako rozpočet vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji v rámci
hlavní činnosti ve výši 175 727 400 Kč.
V příjmové části představuje 55 021 000 Kč příjem z daní, které zčásti (sdílené daně typu daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nebo
samostatné výdělečné činnosti, daně z příjmů
právnických osob, daně z přidané hodnoty) či
zcela (daň z nemovitostí) náleží městu. Příjem ze
správních poplatků, které jsou vybírány jednotlivými odbory městského úřadu v rámci přenesené
činnosti státní správy, činí 3 051 000 Kč, příjem
z místních poplatků, které jsou naopak vybírány
z rámci samosprávy, činí 1 165 000 Kč. Nedaňové
(Pokračování na str. 7)

Příští číslo vyjde 26. února

Tříkrálová sbírka 2011
Tříkrálová sbírka ve Slavkově byla oficiálně zahájena jízdou tří králů na náměstí dne 6. ledna. Dobově
oblečené krále na koních doprovázeli symbolicky
čtyři vedoucí skupinek s pokladničkami. Nejvíce koledníků se do ulic vydalo v sobotu 8. ledna, kdy jim
na cestu dal požehnání děkan Mgr. Milan Vavro. Děti
i dospělí v dobovém oblečení navštívili většinu obyvatel Slavkova a koledovali o příspěvky na činnost
Charity. Většinou se setkávali s milým přijetím, poděkováním za zazpívanou koledu a přání do nového
roku. Koledníci jako každý rok těm, kteří si přáli,
psali na vchody do obydlí svěcenou křídou známý
nápis K+M+B 2011, a tím přinášeli lidem požehnání.

Foto: B. Maleček

Silvestrovský ohňostroj
V pořadí již osmý silvestrovský ohňostroj
přilákal na Palackého náměstí téměř patnáct
set lidí. Ještě před jeho začátkem zpříjemňovala čekání již tradičně Zámecká dechová kapela. Nechyběly ani stánky se svařeným
vínem. I když ohňostroj byl ohlášen jako
„úsporný,“ na jeho kráse to neubralo a lidé ze
Slavkova, ale i z blízkých obcí, odcházeli spokojeni.
red.

Při této příležitosti rozdávali balený tříkrálový cukr,
kalendáře, propagační letáky. Další koledníci se vydali do ulic, které se v sobotu nepodařilo projít, ve
čtvrtek 14. a v pátek 15. ledna.
Celkový výtěžek tříkrálové sbírky ve Slavkově
v letošním roce činí 92 956 Kč.
V loňském roce byl výtěžek z tříkrálové sbírky
použit na pomoc rodinám v sociální a finanční nouzi,
pomoc lidem postiženým zemětřesením na Haiti, zahraniční pomoc do Rumunska a dokrytí nákladů odborného poradenství při Oblastní charitě Hodonín –
Charitní poradna v Hodoníně, v Bučovicích a ve
Slavkově u Brna.
Mgr. Iva Kuchyňková

Foto: M. Kábrtová

Záměr využití Tříkrálové sbírky na rok 2011:
• Pomoc rodinám a osamělým lidem v těžkých životních situacích
• Podpora a pomoc oblastem postiženým živelnými
pohromami
• Humanitární pomoc do zahraničí
• Podpora pečovatelské služby v českých vesnicích
v rumunském Banátu
• Podpora a pomoc stávajícím projektům, které se
ocitnou v tíživé situaci
Za Oblastní charitu Hodonín všem dárcům i zúčastněným koledníkům děkujeme.

Vánoční
zpívání
V předvečer Štědrého dne jsme se opět po roce sešli na
náměstí, abychom si společně zazpívali. Vánoční koledy
v podání pěveckého sboru Karla Fikara naladily přítomné
posluchače na tu pravou vánoční náladu. Většina z přítomných se nechala postupně sborem strhnout, a tak zpívali všichni přítomní.
Zpívání slovem provázel Dr. Oldřich Pospíšil, který nezůstal nic dlužen ani pověsti skvělého ochotníka – v jeho
podání zazněla i vánoční báseň.
red.

Foto: 2x B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

3. řádná schůze RM – dne 3. 1. 2011
1. RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení na
veřejnou zakázku: „Slavkov – rozšíření kapacity
MŠ Zvídálek“, která byla zveřejněna na centrální
adrese pod ev. č. 60053317 a souhlasí s vypsáním
nového zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a s navrženými úpravami v zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy.
2. RM schvaluje úpravu rozpočtu Zámku Slavkov-Austerlitz.
3. RM schvaluje úpravu rozpočtu Technických
služeb Města Slavkova u Brna v předloženém znění.
4. RM schvaluje vyřazení řetězové pily, inventární číslo 022-16 z majetku TSMS.
5. RM schvaluje směrnici – Časové rozlišení.
6. RM schvaluje vyřazení všech 5 položek DHM
ZŠ Komenského v celkové výši 120 627 Kč.
7. RM schvaluje ZŠ Komenského přijetí věcných
darů v roce 2010 od firmy Kromichal Jiří ve výši
15 000 Kč a od rodičů žáka Ondřeje Šmehlíka ve
výši 2000 Kč.
8. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančního
daru ve výši 5000 Kč od firmy Coneo, s.r.o., Brno
na zakoupení hraček a učebních pomůcek pro děti
ze třídy Ovečky v roce 2010.
9. RM schvaluje členy komise pro veřejnou zakázku – úvěr MŠ.
10. RM schvaluje odprodej vyřazeného nábytku
MěÚ v ceně 20 Kč za kus.
11. RM ukládá řediteli ZS-A doplnit zprávu
o výši stávajících cen pro srovnání s návrhem ceníku služeb, komerčních a nekomerčních pronájmů
pro rok 2011 a předložit RM návrh rozpočtů jednotlivých akcí uvedených v přehledu kulturních a společenských akcí v roce 2011 v termínu do 17. 1.
2011.
12. RM ukládá řediteli ZS-A předložit po dohodě s vedoucí finančního odboru RM aktuální výsledek hospodaření organizace za rok 2010 v termínu do 14. 1. 2011.
13. RM ukládá řediteli ZS-A předložit finančnímu odboru příjmy a výdaje na jednotlivé činnosti
za rok 2010 a sestavit takto i návrh rozpočtu pro rok
2011.
14. RM ukládá MěÚ dořešit personální obsazení
zástupce města na Regiontouru 2011.
15. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování
projektové dokumentace na změnu užívání a výběr
dodavatele stavebních prací týkající se dvorní přístavby bytového domu na ulici Fügnerova 109, za
účelem umístění osob nacházejících se ve vážné životní situaci.
16. RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o umístění cyklostezky
do profilu mostního objektu v předloženém znění.
17. RM ukládá MěÚ doložit RM vyjádření orgánů města k záměru výstavby před podáním žádosti o územní řízení.
18. RM ukládá MěÚ připravit návrh na odprodej
městské kamenné dlažby z ulice Úzká a dlažby
z kotelny Zlatá Hora v termínu do 31. 1. 2011
19. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 1038 a 1037/1 v k. ú. Slavkov u Brna.
20. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. na pozemku
parc. č. 1131 v k. ú. Slavkov u Brna.
21. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku
parc. č. 1131.

22. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností TENRYU, spol. s r.o.,
týkající se pozemků parc. č. 3073/50; 3072/2
a 353/4 v k. ú. Slavkov u Brna.
23. RM ruší své usnesení k bodu 2.8. ze své I. mimořádné schůze konané dne 13. 12. 2010 (náklady
na opravu bytu č. 1 Bučovická 187) a schvaluje provedení rekonstrukce uvedeného bytu ve výši
74 267 Kč realizační firmou Mgr. Leoš Kulhánek
v termínu do 28. 2. 2011.
24. RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 2/2004 s MUDr. Alešem
Hochmanem, která byla uzavřena dne 30. 6. 2004
na pronájem nebytových prostor na poliklinice ve
Slavkově u Brna, Malinovského č.p. 551, dohodou
k datu 31. 1. 2011.
25. RM schvaluje prodloužení doby nájmu k bytu
č. 9, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, za smluvní
nájemné 55,50 Kč/m2, panu Davidu Kubenovi.
26. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor na poliklinice ve
Slavkově u Brna, Tyršova č. p. 324 s paní Ivou Šmídovou za účelem provozování kosmetických služeb
za nájemné 900 Kč/m2/rok.
27. RM uděluje souhlas s odstoupením Renáty
Tomkové ze smlouvy o nájmu nebytových prostor
05/06 – ukončení platnosti smlouvy k 31. 12. 2010.
RM dále ukládá MěÚ uzavřít nájemní smlouvu na
pronájem nebytových prostor v budově na Koláčkově nám. 727, Slavkov u Brna, s Janou Bergerovou
za účelem provozování administrativní činnosti.
28. RM ruší usnesení k bodu 2.10. z LXXIV.mimořádné schůze konané dne 15. 11. 2010 (prodloužení smlouvy o nájmu s firmou Conwin, s.r.o.)
a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových
prostor v budově polikliniky Tyršova č.p. 324 s firmou CONWIN s.r.o., s platností od 1. 12. 2010.
29. RM schvaluje uzavření dodatku č.4 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 12.
2002, s Českou republikou – Ministerstvem vnitra,

zastoupenou plk. Ing. Bedřichem Koutným, ředitelem Policie ČR Správy Jihomoravského kraje.
30. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo
s firmou Věra Stískalová – Odchyty městských holubů za smluvní cenu 142 810 Kč.
31. RM trvá na usnesení k b. 4.18. z 82. schůze
rady města konané dne 4. 10. 2010 (oslovit právní
kanceláře na vypracování podkladů k podání žaloby na firmu Prelax) a ukládá MěÚ připravit návrh
oddělení provozů malého a velkého sálu včetně příslušného zázemí ve Společenském domě Bonaparte.
32. RM bere zprávu o stavu staveb na pozemcích
parc. č. 1079, 1080, 1081, 3122/25 a 1084 v k.ú.
Slavkov u Brna na vědomí.
33. RM schvaluje podání projektu na KrÚ JMK
Brno na pořádání výchovně rekreačního tábora pro
děti v roce 2011 v rekreačním areálu DDM Veselí
nad Moravou ve Vřesovicích, který bude organizován společně městy Slavkov u Brna a Bučovice,
souhlasí s uzavřením smlouvy s městem Bučovice
a dohody pro rok 2011 o poskytnutí ubytování
a ostatních služeb s DDM Veselí nad Moravou.
34. RM odvolává z funkce velitele Jednotky SDH
Slavkov u Brna pana Bohuslava Vinklárka na jeho
vlastní žádost ke dni 31. 12. 2010.
35. RM jmenuje do funkce velitele Jednotky
SDH Slavkov u Brna pana Bohumíra Hrabovského
ode dne 1. 1. 2011.
36. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu
sálů Společenského domu Bonaparte pro konání 39.
Sportovního plesu pro SK Slavkov u Brna dne 5. 2.
2011.
37. RM nevyhovuje předložené žádosti Muzejní
s vlastivědné společnosti v Brně o poskytnutí finančního příspěvku.
38. RM jmenuje předsedou komise pro sport
a volný čas pana Jiřího Knesla.
39. RM vyslovuje poděkování členům Zámecké
dechové kapely za jejich vystoupení při setkání občanů v rámci 8. silvestrovského ohňostroje.

I. mimořádná schůze RM – dne 13. 12. 2010
1. RM bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích a ukládá MěÚ
do návrhu zapracovat sjednocení sazby na společné
jednotky (plocha, čas) a zohlednit další aspekty
(délka užívání, účel, dopad na vzhled města, ekonomický dopad).
2. RM schvaluje následující pravidla pro umísťování dočasných staveb na Palackého náměstí ve
Slavkově u Brna k provozování občerstvení: Umístění dočasné stavby před provozovnou bude povoleno pouze provozovnám na Palackého náměstí ve
Slavkově u Brna, které provozují pohostinskou,
cukrářskou a obdobnou službu související s podáváním občerstvení; rozhodnutí o povolení bude vydáno až po předložení stanoviska orgánu státní památkové péče; dočasná stavba nesmí zasahovat před
sousední nemovitost a bude takových rozměrů, aby
zbývající průchozí část chodníku měla šířku minimálně 3,5 m; dočasná stavba bude provozována
pouze v otvírací dobu provozovny maximálně do
22.00 hodin; svým provozem nesmí být zvýšena
hlučnost v prostoru Palackého náměstí, nebudou
zde provozovány hudební produkce apod.; právo ke
stavbě na městském pozemku bude řešeno formou
pronájmu za úplatu odpovídající výši nájemného
za nebytové prostory v nemovitostech města.
3. RM pověřuje funkcionáře města zpracovat

návrh žádosti o odprodej části pozemku parc.
č. 1318 v k.ú. Slavkov u Brna.
4. RM ustanovuje složení komise pro otevírání
obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
na akci: „Rozšíření MŠ Zvídálek v budově ZŠ Komenského“:
5. RM vypouští ze sledování usnesení ze 76.
schůze RM dne 21. 6. 2010 k bodu č. 4.11.
(smlouva o budoucí směnné smlouvě s Goodwill
Solar, s.r.o.)
6. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
smluv o převzetí ceny č. 5 a č.15 ze soutěže „My třídíme nejlépe“ uzavřené mezi Městem Slavkov u Brna
a Agenturou Dobrý den, s.r.o., na odměnu v celkové
výši 2x 9000 Kč na rozvoj a podporu odpadového
hospodářství města a přijetí této odměny. Současně
ukládá odboru ŽP předložit nejpozději do jednání
RM dne 31. 1. 2011 návrh na způsob využití získané
odměny (dle podmínek smlouvy o převzetí ceny).
7. RM bere na vědomí zprávu o pohledávkách
nad 360 dní.
8. RM ukládá odboru BTH zajistit rekonstrukci
bytu Bučovická 187 v nákladech maximálně do
výše 70 181 Kč v termínu do 14. 1. 2011.
9. RM doporučuje ZM zřídit finanční a kontrolní
výbor v počtu sedm členů.
(Pokračování na str. 4)
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I. řádné zasedání ZM – dne 22. 12. 2010
1. ZM schvaluje rozpočet města Slavkova u Brna
pro rok 2011 v předloženém znění.
2. ZM schvaluje plán vedlejší hospodářské činnosti města Slavkova u Brna pro rok 2011 v předloženém znění.
3. ZM schvaluje rozbory hospodaření města
Slavkova u Brna za III. čtvrtletí 2010.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS
a ZS-A za III. čtvrtletí 2010.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských
příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2010.
6. ZM schvaluje „Rozbor hospodaření vedlejší
hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2010“.
7. ZM schvaluje přijetí dotací Sociálně-právní
ochrana dětí ve výši 260 592 Kč, Volby do obecního zastupitelstva ve výši 127 500 Kč a Sčítání
lidu ve výši 21 033 Kč a Zabezpečení akceschopnosti JSDH ve výši 31 156 Kč a Mimořádné výdaje
JSDH ve výši 42 000 Kč. Dále schvaluje soubor
rozpočtových opatření č. 50 – 61.
8. ZM schvaluje změnu účelu finančních prostředků položky č. 25 na Účelový příspěvek TSMS
– bezpečnostní prořez stromů.
9. ZM dává souhlas k uzavření dodatku č.1 k plánovací smlouvě ze dne 4. 9. 2010 mezi městem
Slavkov u Brna a Ing. Jiřím Karkoškou a Ing. arch.
Davidem Kudlou a k uzavření dodatku č. 1 ke o budoucí kupní smlouvě ze dne 11. 2. 2010 s Ing. Jiřím
Karkoškou
10. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury mezi
městem Slavkov u Brna a společností Natmal Real,
s.r.o.
11. ZM schvaluje prodej budovy č.p. 441 včetně
pozemku p.č. 486 o celkové výměře 134 m2, k.ú.
Slavkov u Brna, z vlastnictví města Slavkov
u Brna, panu Miroslavu Soukopovi.
12. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků z vlastnictví města v k.ú. Slavkov
u Brna, které užívá společnost Rostěnice, a.s.
13. ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí týkající se nabytí pozemků parc. č. 1780/5; 1780/6; 1780/10; 1780/11;
1780/12; 1780/55; 1780/57; 1780/59; 1780/63
a 1780/69, vše ostatní plocha – zeleň v k. ú. Slavkov u Brna od ČR-ÚZSVM do vlastnictví města
v předloženém znění.
14. ZM souhlasí se směnou části pozemku parc.
č. 2521/2 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře 265 m2 z vlastnictví města za pozemek
parc. č. 2521/3 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře 265 m2 z vlastnictví společnosti
Destila, s.r.o.

II. mimořádná schůze RM –
dne 29. 12. 2010

Upozornění

1. RM nevyhovuje námitce proti úkonům zadavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
„SLAVKOV – Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek“
podané stěžovatelem S-A-S spol. s r.o., a ukládá
MěÚ předložit na příští schůzi RM zprávu o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„SLAVKOV-Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek“ s variantami pokračování nebo zrušení a nového zadání
zakázky s upravenými zadávacími podmínkami.
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 17. února do 12 hodin. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

15. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. týkající se nabytí pozemku parc. č. 1780/1 ostatní plocha o výměře 402 m2 v k. ú. Slavkov u Brna do vlastnictví
města.
16. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti týkající se nabytí
pozemku parc. č. 1552/2 ostatní plocha o výměře
1101 m2 v k. ú. Slavkov u Brna do vlastnictví
města.
17. ZM trvá ve věci výkupu pozemků o výměře
cca 100 m2 v lokalitě Zlatá Hora od manželů
Koubkových na usnesení XVI. ZM ze dne 13. 9.
2010 k bodu č. 4.12.
18. ZM souhlasí s výkupem pozemku parc.č.
3750/89 orná půda o výměře 51 m2 a pozemku
parc. č. 3750/71 orná půda o výměře 4 m2 vše
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Petera
Hermanna Haubse do vlastnictví města. Kupní
cena ve výši 16 500 Kč bude uhrazena do 15 dnů
ode dne doručení smlouvy s doložkou o vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
19. ZM dává souhlas k prodeji části pozemku
parc. č. 1479 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 120 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví p. Martina Jandla. Kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (uhradí kupující před podpisem kupní
smlouvy.
20. ZM souhlasí s převodem části podílu na
pozemcích 2830/1 a 2831/1 v k. ú. Slavkov u Brna
o velikosti rozdílu mezi 110512/146581
a 56291/74601 z majetku města vlastníkům bytových jednotek 1153/10, 1153/11, 1153/12,
1154/10, 1154/11 a 1154/12 v budově č.p. 1153
a 1154 na poz. p. č. 2830/1 a 2831/1 v k. ú. Slavkov u Brna v poměru podle velikosti jejich podílu
na společných částech uvedené budovy.
21. ZM ukládá RM připravit prodej pozemku
parc. č. 2910/2 ostatní plocha o výměře 226 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města za nejnižší cenu 150 tis. Kč.
22. ZM schvaluje předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Požární řád města Slavkov
u Brna.
23. ZM zřizuje finanční a kontrolní výbor
v počtu sedm členů. ZM volí následující členy finančního výboru zastupitelstva města: pan Ing. Jiří
Matyáš, pan Ing. arch. Dušan Jakoubek, pan Libor
Eliáš, paní Ing. Marie Jedličková, paní Ing. Alena
Syslová, pan Mgr. Vladimír Soukop. ZM volí následující členy kontrolního výboru zastupitelstva
města: pan Michal Boudný, paní PhDr. Hana Frim-

merová, pan Ing. Jiří Tesák, pan Ing. Aleš Šilhánek, paní Mgr. Věra Křivánková, pan Ing. Petr
Skřivánek. ZM současně volí předsedou FV
Mgr. Vladimíra Soukopa a předsedkyní KV
Mgr. Věru Křivánkovou.
24. ZM deleguje zástupcem města do sdružení
Ždánický les a Politaví starostu města pana
Ing. Ivana Charváta.
25. ZM deleguje do dozorčí rady Sdružení obcí
a měst Jihomoravského kraje pana Ing. Ivana
Charváta a do správní rady Sdružení obcí a měst Jihomoravského kraje pana Mgr. Petra Kostíka.
26. ZM deleguje zástupcem města do Mohyla
míru – Austerlitz o.p.s. starostu města pana
Ing. Ivana Charváta.
27. ZM stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkova u Brna takto:
člen RM 0,- Kč, předseda výboru 0,- Kč, předseda
komise 0,- Kč, člen komise rady 0,- Kč, člen výboru 0,- Kč, člen ZM 0,- Kč. V případě souběhu
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva stanovuje odměny takto: Člen RM a současně předseda
výboru nebo komise: 0,- Kč, člen ZM a současně
předseda výboru nebo komise 0,- Kč.
28. ZM deleguje zástupcem města na mimořádné valné hromadě společnosti RESPONO, a. s.,
pana Ing. Ivana Charváta. Pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem
pana Ing. Jiřího Doležela. ZM současně deleguje
zástupcem města do představenstva společnosti
RESPONO, a. s., pana Radoslava Lánského a do
dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Tesáka.
29. ZM dává souhlas k uzavření smluv o převzetí ceny č. 5 a č.15 uzavřené mezi Městem Slavkov u Brna a Agenturou Dobrý den, s.r.o., na odměnu v celkové výši 2x 9000 Kč na rozvoj
a podporu odpadového hospodářství města
a schvaluje přijetí této odměny.
Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelé základních škol oznamují rodičům,
že v úterý 8. února proběhne od 13 do 17
hodin zápis do prvního ročníku základní školy.
Zápis je pro obě školy společný a proběhne
v Základní škole Tyršova. K zápisu se dostaví
děti, které dovrší do 31. 8. 2011 věku šesti let.
Bližší informace dostanou rodiče v pozvánce
v týdnu od 10. 1.
vs

I. mimořádná schůze RM – dne 13. 12. 2010
(Dokončení ze str. 3)

10. RM zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány následující komise: komise pro rozvoj města,
komise kulturní, komise pro sport a volný čas, komise bytová, komise pro zahraniční vztahy, komise
pro životní prostředí, komise pro regeneraci městské památkové zóny, redakční rada Slavkovského
zpravodaje, komise pro poskytování půjček
z Fondu obnovy, komise pro dopravu a bezpečnost
ve městě, Sbor pro občanské záležitosti. RM současně jmenuje následující složení svých orgánů:
Komise pro regeneraci městské památkové zóny:
předseda komise: Ing. Miroslav Zavadil, členové:
Ing. arch. Jana Firbasová, Ing.arch. Jaroslav Klenovský, Mgr. Milan Vavro, Ing. Aleš Šilhánek, pan
Jaromír Seifert, Ing. Ivan Charvát, Ing. Petr Lokaj,
Bc. Jitka Linhartová, Ing. Pavel Veselý; Sbor pro
občanské záležitosti: předsedkyně komise: paní

Miroslava Vymazalová, členky: paní Jitka Andrlová, paní Milada Pelikánová, paní Alena Pospíšilová, paní Vladimíra Suchomelová, paní Jana Šilerová, paní Jarmila Volešová, paní Anděla
Zemanová.
11. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem
města na mimořádné valné hromadě společnosti
RESPONO, a. s., pana Ing. Ivana Charváta, pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela. RM
dále doporučuje ZM delegovat zástupcem města do
představenstva společnosti RESPONO, a. s., pana
Radoslava Lánského a do dozorčí rady společnosti
RESPONO, a. s. pana Ing. Jiřího Tesáka.
12. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu
sálů Společenského domu Bonaparte pro konání
„Rybářského věnečku“ pro MO Moravského rybářského svazu, Slavkov u Brna dne 22. 1. 2011.
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4. řádná schůze RM – dne 17. 1. 2011
1. RM ukládá řediteli ZS-A uhradit opravy ve
výši 227 000 Kč (oprava vytápění skleníků, elektroinstalace v kině a rozvaděče ve 3. NP zámku)
z rozpočtu ZS-A pro rok 2011 a předložit RM informaci o personálním zabezpečení správy zámeckého skleníku. RM současně ukádá finančnímu odboru připravit návrh rozpočtového opatření po
předložení výsledku hospodaření ZS-A za rok 2010.
2. RM bere na vědomí informaci o stavu hrobky
Kouniců. RM dále ukládá ZS-A zajišťovat průběžně
údržbu a správu uvedené nemovitosti – hrobky pod
kaplí sv. Jana Křtitele na parcele číslo 682 na ulici
Špitálská ve Slavkově u Brna, nacházející se v přilehlé části hřbitova.
3. RM schvaluje ceník služeb, komerčních a nekomerčních pronájmů včetně souvisejících pravidel a otevírací dobu, poskytovaných ZS-A v předloženém znění, s účinností od 3. 1. 2011, bere na
vědomí návrh rozpočtu jednotlivých akcí ZS-A plánovaných v roce 2011 a ukládá řediteli předložit
RM soupis akcí na rok 2012 včetně kalkulací výnosů a nákladů na jednotlivé akce v termínu do 30.
6. 2011.
4. RM bere na vědomí realizaci restrukturalizačních opatření pro rok 2011 předložených ředitelem
ZS-A.
5. RM ukládá MěÚ zapracovat předložené návrhy sazeb místních poplatků a návrhy osvobození
od místního poplatku u sazeb poplatků za užívání
veřejného prostranství do návrhu vyhlášky o místních poplatcích a tuto předložit na nejbližší schůzi
RM Slavkova u Brna.
6. RM ukládá odboru IR vyzvat pana Pavla Čáslavu podnikajícího pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, k předložení projektové dokumentace pro územní řízení k projednání na RM
v souladu s ustanoveními v uzavřených smlouvách
k pozemkům pro výstavbu bytových domů v lokalitě Zlatá Hora.
7. RM ukládá odboru BTH projednat se všemi
nájemníky bytového domu Litavská 1488 způsob
opravy společných částí domu s ohledem na jeho
rozsah a financování.
8. RM odkládá návrh na zahájení výběrového řízení na TDI ve věci rozšíření MŠ Zvídálek.
9. RM ustanovuje složení komise pro otevírání
obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
na akci: „Rozšíření MŠ Zvídálek v budově ZŠ Komenského“.
10. RM schvaluje komisi pro posouzení realizační dokumentace napoleonské expozice.
11. RM dává souhlas ke konání prodeje pozemku
parc. č. 2910/2 v k. ú. Slavkov u Brna formou obál-

kové metody za podmínek uvedených ve zprávě
(s vypuštěním bodu 7) a schvaluje komisi pro zajištění konání prodeje.
12. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem
pozemku parc. č. 3624/9 o výměře 23 m2 v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví pana Miroslava Lohnického do vlastnictví města. Kupní cenu ve výši
20 Kč/m2 (tj. celkem 460 Kč) uhradí město.
13. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové
jednotky 1153/2 v budově č.p. 1153,1154 na poz.
p. č. 2830/1 a 2831/1 v k. ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.p.č.2830/1 a 2831/1
v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1153/2, panu Jiřímu Rysovi za nabídnutou kupní cenu 502 147 Kč
za podmínky současného odkoupení pohledávky
města za předchozím nájemcem ve výši 161 053 Kč
za nominální hodnotu a úhradu nákladů související
exekuce ve výši 61 800 Kč.
14. RM schvaluje přestěhování paní A. Šťastné do uvolněného bytu na sídl. Nádražní, po dobu trvání oprav bytu, kde je nájemkyní.
15. RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu,
která byla uzavřena dne 30. 10. 1997 s MUDr. Františkem Fajmonem na pronájem nebytových prostor
v budově polikliniky, Tyršova č.p.324.
16. RM schvaluje vyúčtování poskytované
služby za užívání výtahu pro 6 bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou ve výši 0,- Kč
z celkového nákladu na osobu/rok a s tím spojenou
změnu nájemní smlouvy.
17. RM bere na vědomí informace o bytu č. 4,
Bučovická 187 a jeho nájemkyni.
18. RM bere na vědomí návrh na zvýšení rozpočtu DDM pro rok 2010.
19. RM schvaluje zařazení akce „Maškarní ples
pro děti“ v termínu 6. 3. 2011 mezi akce se zvýhodněným nájmem prostor ve Společenském centru
Bonaparte.
20. RM schvaluje zařazení akce „Školní ples“
v termínu 12. 2. 2011 mezi akce se zvýhodněným
nájmem prostor ve Společenském centru Bonaparte.
21. RM bere na vědomí výši zápisného nových
zájmových útvarů a zvýšení ceníku výše uvedených
stávajících zájmových útvarů DDM Slavkov u Brna
ve II. pololetí školního roku 2010/2011.
22. RM ukládá veliteli MP vypsat výběrové řízení na provádění úklidových prací na prostory služebny MP v budově č. p. 89 na Palackého nám. ve
Slavkově u Brna.
23. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy s obcí Otnice v předloženém znění.

24. RM odkládá jmenování členů komisí rady
města na příští schůzi.
25. RM na základě předložené zprávy o vyhodnocení nabídek vyřazuje nabídku č. 1 AGORA plus,
a.s., č. 2 GrossoCom s.r.o. z výběrového řízení na
zakázku „Didaktická technika pro mobilní počítačovou učebnu“ a současně rozhoduje, že nejvýhodnější nabídka je č. 3 od firmy PREST CS, spol. s r.o.
a dává souhlas k podpisu smlouvy s touto společností za cenu 362 562 Kč s DPH.
26. RM předkládá v jednání ZM zprávu „Stav
a čerpání projektů IOP 06 a OPLZZ 40“.
27. RM schvaluje předloženou Zadávací dokumentaci veřejné zakázky “Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Slavkov u Brna“
a dává souhlas k vypsání výběrového řízení na vypsání veřejné zakázky podle této dokumentace
a schvaluje vyzvat k podání nabídek na zakázku tyto
společnosti: MERIIS, s.r.o., LEGRO CONSULT
s.r.o., VISTA CONSULTING s.r.o. RM zároveň
jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek.
28. RM doporučuje ZM stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Slavkova
u Brna v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb.,
s platností ode 1. 1. 2011 takto: člen rady města
2442 Kč, předseda výboru 1482 Kč, předseda komise 1482 Kč, člen komise rady 0 Kč, člen výboru
0 Kč, člen zastupitelstva města 627 Kč. ZM v případě souběhu funkcí neuvolněných členů ZM stanovuje odměny takto: člen RM a současně předseda
výboru nebo komise 3924 Kč, člen ZM a současně
předseda výboru nebo komise 2109 Kč.
29. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2010.
30. RM ukládá MěÚ předložit radě vyjádření
k žádosti Moravského rybářského svazu o finanční
příspěvek.
31. RM vyhovuje žádosti Moravského rybářského svazu MO Slavkov u Brna o ozvučení kinosálu.
32. RM schvaluje využít ustanovení § 23 a souvisejících zákona o veřejných zakázkách a zadat veřejnou zakázku Poskytnutí investičního úvěru – Rozšíření kapacity MŠ formou jednacího řízení bez
uveřejnění. RM dále schvaluje oslovení bankovních
institucí pro podání nabídky formou jednacího řízení
bez uveřejnění.
33. RM bere na vědomí zprávu o městském dohledovém kamerovém systému.
34. RM žádost o uspořádání humanitární sbírky
ošacení neakceptuje z důvodu trvalé možnosti sběru
ošacení Charitou přímo ve městě.

Pozvánka na
5. vepřové hody

Nalezen˘ pes

Foto: P. Ehrenberger

Zatoulaný pes
Dne 19. ledna v dopoledních hodinách byl
na sídlišti Zlatá hora odchycen pes. Majitel,
nebo případný zájemce ať kontaktuje strážníky
na tel.: 725 746 435, 725 746 436 nebo osobně
na služebně městské policie Palackého nám.89
Pavel Ehrenberger, velitel MP

Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Roštěnicemi, a. s., zve milovníky tradičních zabijačkových
pochoutek na již páté vepřové hody,
které se uskuteční v sobotu 5. února
od 8 do 11 hodin na Palackého náměstí
(před radnicí u kašny). K ochutnávce
zdarma a k prodeji budou zabijačkové produkty a další uzenářské výrobky z vlastní
produkce Rostěnic, a. s. Po celou dobu akce
bude také zajištěno bohaté občerstvení.
Přijměte naše pozvání ke strávení příjemného sobotního dopoledne.
Vedení města Slavkova u Brna

Úklid stromkÛ

Foto: R. Lánsk˘

Úklid vánočních stromků
V druhém lednovém týdnu zahájily technické služby města svoz vánočních stromků.
Stromky jsou odváženy do kompostárny k dalšímu zpracování.
red.
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Nejlep‰í sportovec a sportovní kolektiv mládeÏe
Na sedmém městském plese dne 8. ledna se
nejen tancovalo. Komise pro sport a volný čas
tradičně využila tuto slavnostní příležitost k vyhlášení výsledků ankety „Sportovec a sportovní
kolektiv mládeže Slavkova u Brna“, a to za účasti
starosty města pana Ivana Charváta a tajemníka
úřadu pana Pavla Dvořáka.
V kategorii jednotlivců byla jako nejlepší sportovkyně vyhodnocena Katka Kalášková za dosažené výsledky v plavání, kterými bylo první,
druhé a třetí místo ve Velké ceně Hodonína, šestkrát 1. místo v oblastním přeboru žactva a spousta
dalších kvalitních výsledků.
Z hodnocených kolektivů si zaslouženou cenu
odnesly Glitter Stars. Jejich vynikající úroveň dosažená pod vedením trenérky Renáty Macharové
je již dlouho známa. Umístily se na 1. místě v podiových skladbách Jihomoravského kraje, účastnily se natáčení pořadu „Věříš si“ uváděného Českou televizí a také „novácké“ televizní show
Talentmanie.
Dalším odměněným kolektivem je mladší přípravka oddílu kopané SK Slavkov u Brna. Tito
mladí fotbalisté pod vedením zkušených trenérů
dosahovali a dosahují výborných výsledků, po
podzimní části jsou na 1. místě s 28 body a skóre
94:8. Všem vyhodnoceným gratulujeme.
Samostatným vyhlášením byla cena za reprezentaci ČR a města Slavkova na mezinárodní
úrovni. Tuto cenu snad nemohl získat nikdo jiný,
než slavkovská rodačka a současná hráčka ZVVZ
USK Praha – slečna Edita Šujanová, a to jak za
reprezentaci na letních OH v Pekingu, tak za
krásné druhé místo na zářijovém mistrovství světa
v basketbale v ČR. Samozřejmě i Editě přejeme

hodně sportovních úspěchů v roce 2011 a takovou
radost ze sportu, jako doposud.
Příští ročník ankety chceme rozšířit i o kategorii dospělých. Dík patří členům komise za přípravu ankety a také městskému úřadu za hodnotné
ceny.
Jiří Knesl,
předseda komise pro sport a volný čas

Edita ·ujanová s rodiãi, I. Charvátem a J. Kneslem
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Poděkování
Děkuji všem členům komise pro sport
a volný čas za práci, kterou vykonávali v letech 2006–2010 ve svém volném čase, a tím
přispěli k dobrému hodnocení komise ze
strany občanů tak MÚ.
Jiří Knesl

Foto: R. Lánsk˘

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Nové právní předpisy platné od 1. ledna 2011
Od 1. 1. 2011 jsou účinné tyto právní předpisy:
• zákon č. 427/2010 Sb., novela zákona o pobytu cizinců
• zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském
úvěru
• nařízení vlády č. 288/2010 Sb., novela nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
Novela zákona o pobytu cizinců
Samotná novela přináší řadu zásadních změn
týkajících se pracovišť vyřizujících náležitosti spojené s pobytem cizinců na území ČR i samotných
podmínek pro pobyt v ČR, dále pak obsahuje:
- změnu obchodního zákoníku: cizinci, kteří hodlají podnikat v režimu živnostenského zákona, nebudou povinni se zapisovat do obchodního rejstříku (tato povinnost zůstává pouze u organizačních
složek podniku všech zahraničních fyzických osob)
- změnu živnostenského zákona: mění se způsob
vzniku živnostenského oprávnění cizinců
a) dnem ohlášení nebo právní mocí rozhodnutí
o udělení koncese, jsou-li dnem ohlášení nebo podání žádosti o koncesi splněny všechny podmínky
provozování živnosti včetně povoleného pobytu
b) dnem doložení dokladu, který prokazuje
udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, živnostenskému úřadu, přičemž
doklad o povolení k pobytu musí být doložen do
3 pracovních dní ode dne povolení k pobytu!
Aktuální a detailní informace ohledně změn cizineckého zákona jsou k dispozici na webových
stránkách www.mvcr.cz/cizinci.

Zákon o spotřebitelském úvěru
- změna živnostenského zákona: v příloze
č. 2 živnostenského zákona zařazena nová vázaná živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a požadovaná odborná způsobilost pro výkon této činnosti.
Do obsahové náplně živnosti spadají činnosti
spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené
platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském
úvěru. Činnosti uvedené v § 2 tohoto zákona
(vyloučené z jeho působnosti) nadále zůstávají
obsahem volných živností, příp. se jedná o činnosti podléhající zvláštnímu právnímu předpisu
(činnost bank, obchodníci s cennými papíry).
Podnikatel, který ke dni účinnosti tohoto
zákona poskytoval nebo zprostředkovával
spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné, může v této činnosti pokračovat
po dobu 1 roku od účinnosti zákona, tj. do 31.
12. 2011. Pokud podnikatel hodlá i nadále pokračovat v této činnosti, pak před uplynutím
lhůty toto musí oznámit živnostenskému úřadu
a doložit doklady prokazující splnění odborné
způsobilosti, příp. prokázat, že do účinnosti zákona skutečně tuto činnost vykonával. Marným
uplynutím lhůty oprávnění k výkonu činnosti
zaniká!
Dozor nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona vykonává Česká obchodní
inspekce.

Novela nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
Novelou dochází u některých živností k terminologickému i věcnému zpřesnění jejich obsahových náplní, zpravidla však není rozsah činnosti spadající do uvedené živnosti věcně
změněn.
Je třeba upozornit na obsahovou náplň oboru
volné živnosti, oboru činnosti 65 „Testování,
měření, analýzy a kontroly“, kde je vypuštěna
činnost spočívající v revizi a kontrolách spalinových cest včetně vypracování odborných posudků. Tuto činnost lze od 1. 1. 2011 vykonávat
pouze v rámci živnosti řemeslné „Kominictví“.
U koncesované živností „Ostraha majetku
a osob a služby soukromých detektivů“ dochází
k rozdělení předmětu podnikání na samostatné
živnosti „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ a jsou stanoveny samostatné
obsahové náplně těchto živností. Vlastní rozsah
živnostenského oprávnění odpovídá původnímu
oprávnění pro uvedené činnosti.
V této souvislosti je vhodné připomenout,
že lhůta pro dokladování splnění podmínek
odborné způsobilosti u trvajících živnostenských oprávnění pro živnost „Ostraha majeku
a osob“ a „Služby soukromých detektivů“ ,stejně
jako lhůta pro splnění odborné způsobilosti
u osob, které výkon činností spadajících do obsahové náplně uvedených živností pro podnikatele zajišťují, je nejpozději do 1. 8. 2012.
Ing. Helena Jelínková,
vedoucí obecního živnostenského úřadu
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Slovo starosty k rozpočtu města
(Dokončení ze str. 1)

příjmy jsou rozpočtovány ve výši 4 802 000 Kč.
Rozpočet 50 000 Kč u kapitálových příjmů znamená, že nejsou plánované žádné nadstandardní
prodeje městského majetku mimo schváleného
prodeje bytů na sídl. Nádražní, tento výnos je
však v plném rozsahu zdrojem mimorozpočtového Fondu bydlení. Ve schváleném rozpočtu
města pro letošní rok jsou již zapracovány přiznané dotace v celkové výši 77 080 400 Kč,
z nichž však celých 33 470 000 Kč činí účelové
dotace na výplaty sociálních dávek. Částka
16 635 700 Kč je určena na financování výkonu
státní správy zajišťované jednotlivými odbory
městského úřadu, tato dotace je oproti roku 2010
snížena o plných 3 600 000 Kč. Z investičních
dotací je třeba uvést především 14 930 000 Kč
na stavební úpravy předzámčí z ROP II Jihovýchod, 2 890 000 Kč na revitalizaci polikliniky
(dotace ze SFŽP ČR z Operačního programu životní prostředí) a 2 200 000 Kč na revitalizaci
Domu s pečovatelskou službou (dotace z programu Zelená úsporám). Dotace ve výši
1 254 000 Kč je určena na pořízení nového
územního plánu. Dvě dotace v celkové výši
3 139 000 Kč jsou určeny pro městský úřad na
projekty Technologická centra a Vzdělávání. Na
rozpočet města je formou financování z mimorozpočtových zdrojů napojena částka celkem
33 068 000 Kč, z nichž nejvýraznější jsou zdroje
z bankovního úvěru ve výši 20 000 000 Kč na financování rozšíření mateřské školky při ZŠ Komenského.
Ve výdajové části mi dovolte zmínit alespoň
některé zásadnější akce a položky. V oblasti životního prostředí je částka 3 900 000 Kč určená
na úhradu nákladů v oblasti odpadového hospodářství, částka 150 000 Kč na péči o krajinu,
částka 100 000 Kč na výsadbu nového remízku
na skládce, 100 000 Kč na výsadbu malého parčíku pod hradbou v ul. Zborovská a ozelenění
plochy na ulici Úzká. Částku 150 000 Kč jsme

se rozhodli použít na odchyt holubů v centru
města. Celkem 250 000 Kč je určeno na zpracování projektových dokumentací na výstavbu
poldrů za zámeckým parkem a nad ulicí Tyršova. V oblasti kultury je částka 1 500 000 Kč
věnována jako podíl města k dotaci na další
etapu opravy střechy radnice a 800 000 Kč na
další etapu obnovy zámeckých fasád. Částka
70 000 Kč je určena na opravu drobných památek a 665 000 Kč na pořádání kulturních akcí
města (Mezinárodní hudební festival Concentus
Moraviae, Dny Slavkova u Brna, Napoleonské
dny, Vzpomínkové akce, Silvestrovský ohňostroj apod.). Na sociální potřeby a služby je vyčleněno celkem 34 350 000 Kč, z nichž
33 470 000 Kč je hrazeno formou účelových
dotací ze SR ČR, zbývajících 880 000 Kč hradí
plně město z vlastních rozpočtových zdrojů.
Provozní výdaje městského úřadu činí
28 210 000 Kč, příspěvek na výkon státní
správy ze státního rozpočtu přitom činí
16 635 700 Kč. Pro místní zastupitelské orgány
je rozpočtováno celkem 1 800 000 Kč. Provozní
výdaje na činnost městské policie činí
1 759 000 Kč a na činnost Sboru dobrovolných
hasičů 300 000 Kč. Splátky jistin a úroků z bankovních půjček představují v rozpočtu města
pro letošní rok částku 7 308 000 Kč. Příspěvky
na provoz příspěvkových organizací města činí
celkem 26 320 000 Kč (provozní příspěvek pro
TSMS činí 12 493 000 Kč, pro Zámek Slavkov
– Austerlitz 6 527 000 Kč, pro MŠ Zvídálek
1 035 000 Kč, pro ZŠ Komenského 4 158 000
Kč, pro ZŠ Tyršova 1 582 000 Kč, pro ZUŠ
Františka France 325 000 Kč a pro DDM
200 000 Kč). V rozpočtu jsou mimo tyto příspěvky zapracovány také příspěvky ve výši
300 000 Kč na činnost organizací pracujících
s mládeží, 100 000 Kč na činnost neziskových
organizací a 50 000 Kč na podporu církví.
V oblasti kapitálových výdajů jsou zapracovány prioritní akce města pro letošní rok. Jedná

Návštěva z chorvatského Pagu
(Dokončení ze str. 1)

města, opravený zámek a jeho nádvoří, základní
školy a jejich sportoviště. Velmi živě se zajímali
o hospodaření města v oblasti samosprávy, investiční činnost včetně jejího financování, možnosti
a současně i naše zkušenosti z čerpání evropských
dotací, plány a záměry pro letošní rok. Poté bylo
v obřadní síni naší starobylé radnice podepsáno
starosty obou měst memorandum o partnerství,
jež významně podpořil svou účastí a stvrdil svým
podpisem též velvyslanec Chorvatské republiky

v České republice Frane Krnić. Memorandum je
předpokladem pro uzavření bližší smlouvy o spolupráci, která by byla směřována především do
oblasti cestovního ruchu, kultury, sportu. Měla by
vytvořit rámcovou možnost pro spolupráci mezi
školami, zájmovými organizacemi a sdruženími,
spolky z nejrůznějších oblastí. V přátelské atmosféře byly diskutovány bližší možnosti vzájemných aktivit. Pevně věřím, že se některé z nich
podaří naplnit již v roce 2011.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Cvičíme s DDM
DDM Slavkov u Brna zve dívky, ženy i muže
na zdravotní preventivní cvičení s Mgr. T. Floriánovou (středa 17.30–18.15 hod. v DDM Slavkov), aerobik s Mgr. I. Majárkovou (středa
18–19 hod. v tělocvičně ZŠ Tyršova), kondiční
cvičení s Mgr. H.Charvátovou (středa I. skupina
18.30–19.15 hod. v DDM Slavkov; středa II.
skupina 19.15–20 hod. v DDM Slavkov), pilates
s L. Návratovou (čtvrtek 19–20 hod. v tělocvičně
ZŠ Tyršova).
Upozornění pro stávající a nové cvičenky: Jednotná cena u všech výše uvedených sportovních
aktivit je od 1. 2. 2011 = 40 Kč za 1 hod. i.o.

Dětský karneval
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá
v neděli 6. března od 14 hodin ve velkém sále
restaurace Bonaparte Dětský karneval. Jednotné
vstupné 40 Kč. HUDBA, TOMBOLA, OBČERSTVENÍ. Těšíme se na vaše nápadité masky!

se o akce zahájené již v předcházejícím kalendářním roce, a to stavební úpravy předzámčí,
v nichž by v budoucnu měla vzniknout Napoleonská expozice (akce je výrazně spolufinancována dotací z evropských zdrojů prostřednictvím Regionálního operačního programu ROP
Jihovýchod II), s rozpočtovanou částkou pro rok
2011 ve výši 15 182 000 Kč a revitalizace polikliniky (akce je spolufinancována dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR) s rozpočtovanou částkou pro rok 2011 ve výši 8 982 000
Kč. Na rozšíření a přístavbu MŠ k budově ZŠ
Komenského je vyčleněno celkem 25 800 000
Kč (akce bude financována bankovním úvěrem
ve výši 20 000 000 Kč). V rozpočtu jsou též vyčleněny náklady ve výši 650 000 Kč na úhradu
studií a projektových dokumentací (na regeneraci veřejných ploch na sídlišti Zlatá Hora, na
obnovu hřbitovní zdi a chodníku podél ní, na
vybudování infrastruktury v ulici Sadová, na PD
k žádostem o dotace tak, jak budou v roce 2011
vypisovány). V této oblasti je též nutné zmínit
částku 554 000 Kč jako pravidelnou splátku
kupní ceny za fotbalový stadion pro SK Slavkov
u Brna (fotbal).
Město mimo svůj rozpočet v rámci hlavní činnosti hospodaří též se zdroji v rámci své vedlejší
hospodářské činnosti. Jedná se o výnosy a náklady související s pronájmy bytových a nebytových prostor, polikliniky, pozemků, výrobou
a dodávkou tepla (kotelny), s prodejem nemovitostí (pozemků i bytových jednotek). Celkový
roční obrat činí 25 143 000 Kč, přičemž zisk
před zdaněním je plánován ve výši 6 096 000
Kč. Tento zisk (společně se zdroji získanými
z prodeje bytových jednotek na sídl. Nádražní)
je poté účelově směřován do Fondu bydlení,
z něhož bude v roce 2011 financována revitalizace bytových domů na sídl. Nádražní 11911193 a na sídl. Zlatá Hora.
Z uvedeného výčtu je alespoň částečně
zřejmé, s jakými prostředky a zdroji bude město
Slavkov u Brna v rámci svého finančního hospodaření v roce 2011 disponovat, jaké akce a potřeby bude prostřednictvím svého rozpočtu
hlavní činnosti a plánu vedlejší hospodářské činnosti realizovat. Rozpočet města Slavkova
u Brna je stejně jako v minulých rozpočtových
obdobích sestaven reálně a odpovědně s vědomím, že zůstává celá řada potřeb, které v něm
nejsou prozatím zahrnuty. Nejvýraznější je to
především u výdajů na opravy komunikací (silničních i chodníkových) a obnovu a rozšíření
další technické infrastruktury (inženýrské sítě).
Priority pro rok 2011 jsou v investiční oblasti,
jak již bylo výše uvedeno, především rozšíření
MŠ (vestavba spojená s přístavbou k budově ZŠ
Komenského), obnova zámku (fasády a stavební
úpravy předzámčí) a příprava projektů pro oblast
protipovodňové ochrany města před přívalovými
dešti. Samozřejmě bude naší snahou a cílem získat v průběhu tohoto rozpočtového období další
finanční prostředky (dotace, dary, apod.) tak, aby
mohly být realizovány další plány a záměry, potřeby a úkoly, jež město Slavkov u Brna má.
Věřím, že nám tento cíl bude v letošním roce
2011 dařit naplňovat. Cílem pro další rozpočtové
období poté bude snaha omezovat finanční prostředky směřované v posledních letech do obnovy zámku a vkládat výraznější finanční prostředky právě do výše uvedených rekonstrukcí
a oprav chodníkových a silničních těles.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU

8

Z Á M E K S L AV K O V – A U S T E R L I T Z

Stánek mûsta Slavkova u Brna

Foto: R. Lánsk˘
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www.zamek-slavkov.cz

Znak Slavkova u Brna

Foto: R. Lánsk˘

Účast města a zámku na veletrhu Regiontour 2011
Ve čtvrtek 13. ledna byly slavnostně zahájeny
veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour
2011, kterého se i tentokrát zúčastnilo město
Slavkov u Brna společně se Zámkem Slavkov –
Austerlitz. Již 20. ročník tohoto veletrhu obsadil
největší pavilon brněnského výstaviště, kde svou
nabídkou zaplnil halu P do posledního místa.
Město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov –
Austerlitz se opět představily společnou expozicí, kde se návštěvníci mohli seznámit s připravovanou nabídkou kulturních a společenských
akcí na rok 2010. K dispozici jim byly tištěné
i ústně podávané informace o památkách a turistických možnostech našeho města, o pestrém
kulturním dění nejen v něm, ale i na území slavkovského bojiště, dále o možnostech ubytování

a stravování a o dalších zajímavostech v okolí.
Náš stánek navštívilo nejen mnoho návštěvníků,
ale také řada významných osobností a představitelů veřejného, politického i kulturního života.
Hned první den přivítal slavkovský stánek několik významných návštěv, mj. i hejtmana Jihomoravského kraje pana Mgr. Michala Haška.
Tak, jako každý rok, byly první dva dny vymezeny pro odbornou veřejnost a víkend pak
byl určen pro laickou veřejnost.
Na veletrhu REGIONTOUR vyvrcholil také
celonárodní projekt „Největší galerie znaků
měst a obcí ČR“. Přes 400 znaků vyrobených
z recyklovatelných materiálů prezentovala pořádající agentura Dobrý den přímo v pavilonu P
a potvrzen byl i nový český rekord. Do tohoto

projektu bylo zařazeno i město Slavkov u Brna,
kde se na tvorbě znaku města podíleli žáci slavkovské ZUŠ Fr. France.
Oba veletrhy byly ukončeny v neděli 16.
ledna. Za čtyři dny dle odhadů pořadatelů
mohlo veletrhy navštívit asi 30 tisíc osob.
Z těchto čísel je možné usuzovat, že i přes přetrvávající ekonomickou krizi zájem o cestování
a navštěvování zajímavých lokalit neutuchá.
Díky tomu budou lidé snad i nadále vyhledávat
místa pro dovolenou či výlety především
v rámci České republiky. Doufejme, že mezi ně
bude patřit také naše město a jeho krásný
zámek. Naše prezentace na veletrhu k tomu nepochybně přispěla.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A)

Rok knížete Václava Antonína Kounice
Na tento rok připadá kulaté 300. výročí od
narození Václava Antonína Kounice, jednoho
z nejvýznamnějších členů šlechtického rodu
Kouniců a osobností 18. století.
Narodil se 2. února 1711 ve Vídni rodičům
hraběti Maxmiliánu Oldřichovi z Kounic a hraběnce Marii Františce z Východních Frís a Rietbergu. Jako mladík získával zkušenosti při
cestách po západní a jižní Evropě (např. Paříži,
Římě nebo Haagu) a zvláště jej zajímaly politické otázky a umění. Vzdělání si rozšířil zejména během studia na lipské univerzitě. Již ve
dvaceti letech byl jmenován říšským dvorním
radou, patrně díky kontaktům svého otce, který
zastával post moravského zemského hetmana.
Ve dvaceti šesti letech se oženil s hraběnkou
Marií Arnoštkou ze Stahrenbergu a postupně
se jim narodilo sedm dětí – šest synů a dcera.
V profesním životě se do popředí dostal roku
1743, když byl jmenován nejvyšším hofmistrem sestry Marie Terezie, Marie Anny, sídlící
v Bruselu. Po její náhlé smrti jej císařovna pověřila správou Rakouského Nizozemí (dnešní
Belgie). Následně působil jako rakouský diplomat ve Francii a císařovna si Kounice pro
jeho vlohy a rozhled vybrala za státního kancléře. V této funkci nejvíce proslul díky změně
aliancí v Evropě, kdy Rakousko podepsalo spojeneckou smlouvu s největší kontinentální moc-

ností, Francií, aby dokázalo vzdorovat rozpínavému Prusku. Kancléřem zůstal také za vlády
jejích synů Josefa II., Leopolda II. a krátce i za
Leopoldova potomka Františka II. Za své zásluhy byl roku 1764 císařovnou povýšen do
knížecího stavu pro sebe i své potomky a vyznamenán nejvyšším habsburským vyznamenáním – Řádem Zlatého rouna.
Ve Slavkově na kancléře Kounice upomíná
zámek, který byl za něj dostavěn (včetně výzdoby kaple a dnešního Historického sálu vídeňským malířem Josefem Pichlerem), zámecký park dobudovaný ve francouzském stylu
a nový farní kostel Vzkříšení Páně. Kostel
vznikl v letech 1786–1789 v klasicistním stylu
podle projektu vídeňského architekta Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenbergu.
Václav Antonín Kounic zemřel 27. června
1794 ve Vídni, ale na základě vlastního přání
byl pohřben v rodinné hrobce ve Slavkově.
Když jeho syn Arnošt Kryštof nechal postavit
novou hrobku pod kaplí sv. Jana Křtitele na
Špitálce, bylo sem přeneseno také tělo Václava
Antonína. V roce 1992 byly jeho tělesné
ostatky odborně prozkoumány a po konzervování následujícího roku vráceny do Slavkova.
V průběhu roku 2011 si bude Zámek Slavkov
– Austerlitz připomínat tuto významnou osobnost při různých příležitostech. Součástí vzpo-

Václav Antonín Kounic

mínkových oslav budou například také výstava
a odborný seminář věnovaný Václavu Antonínu
Kounicovi.
Mgr. Martin Rája
Historické a dokumentační oddělení ZS-A
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Předvánoční čas na Tyršovce
Vánoční svátky jsou za námi a jejich atmosféra pomalu vyprchává. Ale přece jen bychom se chtěli ještě vrátit k předvánočnímu
dění v naší škole.
Žáci z prvního stupně věnovali jedno dopoledne „vánoční dílně“, v níž si za pomoci
svých paní učitelek vyráběli drobné vánoční
ozdoby.
Vrcholem předvánočního týdne se stala
stejně jako v minulých letech tradiční školní
akademie nazvaná Vánoce s Tyršovkou. Děti
připravily pod vedením svých vyučujících pro
své rodiče pásmo říkanek, básniček a písniček. Velký úspěch mělo také cvičení zumby
a závěrečná koleda v podání učitelského
sboru. Celým programem se prolínaly vánoční

Druhé kolo soutûÏe v logick˘ch hrách
Po listopadovém klání v řešení sudkou na
žáky čekaly ve druhém kole oblíbené PIŠKVORKY. Souboj křížků a koleček se odehrál
v pondělí 6. prosince opět ve dvou kategoriích.
V kategorii 6. a 7. tříd se utkalo 12 žáků, kteří
mezi sebou svedli opravdu napínavý boj. První
místo si v této kategorii odnesla Adriana Baštýřová z 6.A, která porazila Jiřího Hausnera ze 7.A
a Annu Moudrou z 6.A, kteří se i tak mohou
pyšnit 2. a 3. místem.
Ve starší kategorii soutěžilo celkem 13 osmáků a deváťáků, kteří se postarali o neméně napínavé klání. Nakonec v dramatickém finále zvítězil Tomáš Florián z 9.A, který za sebou nechal
na druhém místem Rudolfa Ruského z 8.A
a na třetím místě Lenku Bílkovou z 9.B.
Všem soutěžícím děkujeme za účast, přeborníkům v piškvorkách blahopřejeme a doufáme,
že se opět potkáme v dalším kole.

Vánoce s Tyr‰ovkou

Foto: 2x archiv ‰koly

písně v podání školního pěveckého sboru.
Poslední den výuky děti navštívily nejnovější

Lyžařský výcvikový kurz

Na Tyr‰ovce se Ïije hravû
Během čtyř prosincových týdnů se
žáci pátého ročníku účastnili internetového kurzu a souběžně s ním probíhající soutěže „Hravě žij zdravě.“
Děti plnily zábavné úkoly vztahující se k zásadám správné výživy a zdravého životního stylu.
Cílem kurzu a soutěže bylo pracovat na změně
stravovacích návyků s důrazem na správnou
skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz
sledoval také pohybovou aktivitu dětí a snažil se
motivovat je ke snížení času tráveného pasivně
sledováním televize nebo hraním počítačových
her. Děti sbíraly cenné body ve vzdělávacích testech a nyní se těší na vyhlášení výsledků a s tím
související zaslouženou odměnu.
Program soutěžního kurzu teoreticky doplňuje
dlouhodobý projekt naší školy „Zdravá záda“,
který se snaží preventivně působit v oblasti
správného držení těla a pohybových návyků dětí.

Pozvánka na ples
Srdečně vás zveme na školní ples, který se
koná 12. února ve Společenském sále. Začátek
v 20 hodin. K poslechu i tanci hraje skupina
Relax. Jako každým rokem je připravena bohatá tombola. Přijďte si zatančit a pobavit se.
Srdečně zve ZŠ Tyršova a KPŠ

film z dílny Jana a Zdeňka Svěrákových Kuky
se vrací.

Úãastníci kurzu

Foto: archiv ‰koly

3.–8. ledna – Penzion u Bohouše, Karlov –
Vše OK…
Tak by se dal stručně a výstižně charakterizovat letošní lyžařský výcvikový kurz žáků ze Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna.
Kurz probíhal opět za vynikajících sněhových
podmínek. Kurzu se zúčastnila většina žáků sedmých ročníků, pro které je lyžařský výcvik
určen především, a kapacitu doplnilo osm žáků
z vyšších ročníků. V penzionu opět všechny čekalo krásné ubytování a výborná strava.

Novinkou letos bylo, že žáci si mohli vybrat
zaměření lyžařského výcviku. Pod vedením
svých učitelů, kvalifikovaných instruktorů Mgr.
Hany Petrové, Mgr. Zdeňka Vičara, Mgr. Petra
Jeřábka a Mgr. Hany Charvátové mohli absolvovat výcvik na sjezdových lyžích, výcvik na
snowboardu nebo kombinaci obojího. Na kurzu
nechyběl základní výcvik na běžeckých lyžích.
Žákům a jejich rodičům byla v letošním školním roce nabídnuta i možnost zapůjčení kompletního lyžařského či snowboardového vybavení se servisní službou v místě výcviku. Většina
rodičů také této nabídky pro své děti využila.
Takže všichni lyžovali na kvalitních, odborně
seřízených lyžích, což určitě přispělo i ke skutečnosti, že na výcviku nedošlo k žádnému úrazu
či zranění.
Všichni žáci zvládli výcvik na jedničku. Svoji
lyžařskou dovednost si ověřili i při závěrečném
závodu ve slalomu.
Na kurzu proběhla i velmi zajímavá beseda
s příslušníkem Horské služby Karlov o chování
na horách a při lyžování, o nebezpečí hor a práci
horské služby.
Na kurzu se všem moc líbilo. Pro vzpomínku
každý žák dostane DVD s nejzajímavějšími momenty a fotografiemi lyžařského kurzu.
Vzhledem k vyhovujícím podmínkám pro konání lyžařského výcviku zde byl opět zajištěn
termín i pro příští školní rok. Už teď se mají budoucí „sedmáci“ na co těšit!
Mgr. Hana Charvátová, vedoucí kurzu
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Vánoční jarmark ve škole
14. prosince odpoledne ožila stará školní budova neobvyklým ruchem. Chodby se proměnily
v improvizované tržiště, konal se zde totiž vánoční řemeslný jarmark. Žáci se svými učiteli
proměnili školní lavice v prodejní stánky. Na bílých ubrusech se objevilo vánoční zboží všeho
druhu – až oči přecházely. Děti od prvního do
osmého ročníku prodávaly vlastnoručně vyrobená přáníčka, záložky, svícny, mýdla, zvonečky
a jiné vánoční ozdoby. Deváťáci se navíc postarali
o občerstvení. Nabízeli kávu, čaj, ovocný punč,
chlebíčky, jednohubky, perníčky a rozmanité
sladkosti. Všichni návštěvníci si mohli vybrat
drobné dárky, potěšit se hudebním vystoupením
dětských muzikantů, obdivovat práci dětí ze
školní družiny a pochutnat si na různých dobrotách. Děti si zkusily nové role prodavačů, umělců
i kuchařů, při prodeji si osvěžily početní doved-

nosti, procvičily se v komunikaci s nakupujícími.
Peníze získané z výtěžku jarmarku budou použity na vybudování pracovny environmentální
výchovy na školním dvoře, část také na dobročinné účely. Žáci 1. stupně se zapojili do akce
„Daruj hračku s Českým rozhlasem“ a splnili vánoční přání chlapci z Dětského domova v Ostravě. Koupili mu auto na dálkové ovládání a poslali mu ho pod stromeček. Žáci 2. stupně pak
přispěli na program „Skutečný dárek“ organizace Člověk v tísni a poslali peníze na zakoupení
kozy, která pomůže ulehčit život rodině v některé
chudé zemi.
Děkujeme všem, kteří se přišli na jarmark podívat a zakoupením nějaké drobnosti přispěli ke
zlepšení výuky našich žáků i k usnadnění nelehké životní situace méně šťastných dětí.
PhDr. Hana Frimmerová

Florbalový kraj ve Slavkově
11. a 13. ledna se sešli florbalisté a florbalistky (kategorie starších žáků a žákyň) z celého
Jihomoravského kraje, aby spolu soupeřili
v krajském finále celorepublikového turnaje Orioncup. Oba dny byly nabité zajímavými florbalovými zápasy, radostí nad vyhranými souboji
a zklamáním z proher a nevstřelených gólů.

Florbalisté

Foto: archiv ‰koly

Mezi žákyněmi celému krajskému finále
jasně dominovaly nadějné hráčky ze Šitbořic,
které postupovaly turnajem bez jediného zaváhání a s rozdílem třídy deklasovaly soupeře.
V mužské „kraji“ zase hráli prim žáci ze ZŠ
Labská Brno. Ono se ani nebylo čemu divit,
neboť se jednalo o hokejovou školu.
Celá akce byla doprovázena dalším programem a to soutěží o nejlepšího střelce a střelkyni na bránu s hadrovým brankářem. Vše
sladce korunovaly ceny hlavního sponzora.
Florbalisté ze ZŠ Komenského skončili na
5.–8. místě, žákyně z téže školy na 6. místě.
Uvážíme-li, že šlo o krajskou akci, myslím, že
reprezentanti naší školy podali velice dobrý
výkon.

Tam, kde rostou banány a ananasy
Venku mrzne až praští, Vánoce se kvapem blíží
a my v teploučku pod banánovníkem, kousek od
ananasů obdivujeme krásu kvetoucích orchidejí.
Ne, neletěli jsme nikam do teplých dálek.
Tento nevšední zážitek nabízí návštěvníkům brněnská botanická zahrada.
Ve čtvrtek 18. prosince navštívili žáci volitelného přírodovědného semináře skleníky botanické zahrady v Brně, kde měli možnost na
vlastní oči vidět nejrůznější tropické a subtropické rostliny. Viděli, jaká rostlina plodí banány,
jak rostou ananasy, jak vypadá kakaovník, ká-

vovník, olivovník, co je to vanilka. Jejich obdiv
si získala vodní rostlina viktorie královská, jejíž
obrovské listy unesou i malé dítě a samozřejmě
masožravé rostliny a kaktusy. Celá prohlídka botanické zahrady byla doplněna pracovními listy,
které děti na základě výkladu a informačních tabulí vyplňovaly .
Zpět do předvánoční reality nás vrátila zastávka u vánočního smrku na náměstí Svobody,
které na nás dýchlo mrazivou vánoční atmosférou. Dokoupením vánočních drobností skončila
naše výprava do tropů.
(MiL)
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Vánoce pro Marťana
se jmenovalo vystoupení, které si připravili
žáci z předmětu dramatická výchova v sedmém
ročníku. Učili se na něm organizaci práce, tvorbu
programu, přípravu textů, rekvizit, kostýmů
a propagaci. Zdokonalovali mluvený projev, vyjádření pohybem, komunikaci s lidmi a jednání
na veřejnosti. Předvedli pěknou skupinovou
práci, zajímavé nápady a hlavně mnozí na jevišti
překonali sami sebe. Jejich snahu ocenily děti
z celého prvního stupně v pondělí 20. prosince
potleskem a uznáním. A taky na Marsu už dnes
vědí, jak se na planetě Zemi slaví Vánoce. kč

Vánoční exhibice
17. prosince proběhla jako každý rok
v
gymnastickém
sále ZŠ Komenského ve Slavkově
u Brna vánoční exhibice. Její úvod patřil country skupině JUNICO,
pak se nám ukázala roztomilá předškolní děvčátka se svou gymnastickou rozcvičkou. Dále následovaly mladší a starší žákyně, které své umění
předvedly na přeskoku, bradlech, kladině a prostných. Předvánočnímu zpestření přispěla i vystoupení skupin Glitter Stars a Mini Glitter Stars.
Přítomní diváci ocenili umění dětí potleskem
a účinkující dostali dárečky za své výkony.
Všichni se poté rozešli s příjemným zážitkem
do svých domovů a s radostnou náladou do nadcházejících vánočních dnů. Moc děkujeme všem
gymnastkám, tanečnicím a tanečníkům a přejeme
jim hodně štěstí, pohody a sportovních zážitků
v novém roce.
Dominika Doubková

Miniburza
Dne 14. prosince se konala v ZŠ Komenského
miniburza středních škol. Zúčastnili se jí zástupci
škol z Brna a Vyškovska – SŠ polytechnická Jílová, SOŠ informatiky Čichnova, ISŠ Olomoucká, ISŠ Slavkov, SZŠ Vyškov, SŠ ekonomiky a podnikání, SOŠ Sochorova, OA Bučovice
a SPŠ Jedovnice. Ze SOŠ Sochorova přivezli na
ukázku stroj na CNC obrábění, který vzbudil velkou pozornost. Rodiče se mohli také seznámit
s projektem kariérového poradenství, v němž je
naše škola zapojená a nějž jsme získali dotaci
z EU. Prohlédli si vybavení pracovny, která
slouží jako informační a poradenské centrum
a zkusili si práci na interaktivní tabuli.

Vánoční soutěž v sudoku

Školní olympiáda

Dne 20. prosince proběhl na naší škole již 3.
ročník soutěže v luštění japonských číselných
křížovek Sudoku. V tabulce o rozměrech 9 × 9
bylo pro soutěžící připraveno několik čísel a jejich úkolem bylo v co nejkratším čase doplnit
všechna ostatní. V mladší kategorii (6. a 7. ročník) zvítězila Kamila Esslerová (VII.C) před
Romanou Hoškovu (VII.A) a Terezkou Rössovu
(VI.A). Ve starší kategorii (8. a 9. ročník)
1. místo obsadila Kateřina Machová (IX.B) před
Marií Adámkovou (VIII.A) a Lenkou Chromou
(VIII.A).
Nejrychleji vyplnila následující hrací pole
Katka Machová, a to za 2 minuty a 12 vteřin.
R. Macharová

Poslední školní den roku 2010 byl ve znamení sportu. Naše škola pořádala pro žáky druhého stupně sportovní olympiádu, ve které mezi
sebou soutěžily třídy v ročnících. Jejich výsledky se následně mezi všemi třídami porovnaly a nejlepší třídy dostaly sladkou odměnu,
kterou připravily paní kuchařky ve školní jídelně. Teď k tomu, v jakých disciplínách se soutěžilo. Olympiáda se skládala ze silového trojboje (vis na hrazdě, člunkový běh a hod plným
míčem), gymnastiky (dívky – kladina, chlapci –
akrobacie), šplhu a florbalu.
A které třídy zvítězily? Byla to VIII.A, před
VI.A a VII.A. Gratulujeme!
Mgr. Petr Žižlavský
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Foto: archiv ‰koly

Dal‰í koncerty zpûvákÛ ze ZU·

Dvû z autorek znaku

Foto: archiv ‰koly

Úspěch výtvarníků ZUŠ Fr. France
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Františka
France se podíleli na rekordu, který pořádala
agentura Dobrý den z Pelhřimova. Šlo o největší galerii znaků měst a obcí ČR vyrobených
z odpadového materiálu. Během měsíce tak
října vznikly dva znaky města Slavkov u Brna.
Jeden znak je vystaven na radnici města a druhý
byl vybrán z více než 1000 znaků mezi 35 nejlepších z Jihomoravského kraje. Vzhledem
k dosaženému úspěchu nám pořádající agen-

Pﬁed‰koláci

tura darovala volné vstupenky a žáci se se
svými vyučujícími zúčastnili veletrhu Regiontour 2011 na brněnském výstavišti, kde byla
galerie znaků vystavena.
Zájezd, který jsme uspořádali 14. ledna, byl
pro žáky, kteří se na tvorbě znaků podíleli velmi
podnětný. Mohli posoudit fantazii i nápaditost
ostatních vystavených prací a odnést si tak inspiraci, pro svojí další práci.
Bc. M. Krahulová, učitelka výtvarného oboru

Ve dnech 27. listopadu a 28. prosince opět
koncertovali zpěváci naší ZUŠ Slavkov na
dvou vystoupeních. Čtenáři minulých článků
už ví, že zpívají pod uměleckým názvem Ad
Hoc Team a že je to volné sdružení, v němž si
nastupující generace může prakticky vyzkoušet svoje schopnosti. Potěšitelné je to, že mají
rádi hudbu a toto znovu prokázali na obou koncertech v Hrotovicích u Třebíče. Publikum oceňovalo jejich zpracování písní od Pink, Anastacie, Arakainu i třeba AC/DC častým
potleskem a zpěváci odjížděli s pocitem dobře
vykonané práce. Věřme, že se s Ad Hoc Teamem setkáme i v roce 2011 a že jejich produkce budou mít stále vzrůstající úroveň. Jejich
jménem bych chtěl popřát všem čtenářům
Zpravodaje mnoho úspěchů, zdraví a spokojenosti do roku 2011.
Antonín Vodička,
učitel hry na kytaru ZUŠ Slavkov

Foto: 3x archiv ‰koly

Blíží se zápis dětí do 1. tříd ZŠ
Všem předškoláčkům se mílovými kroky blíží
jejich velký den D – čeká je zápis do 1. tříd základních škol. A nám nezbývá než žasnout, jak
ten čas rychle letí. Vždyť to přece není tak dávno,
co i oni byli těmi „maličkými uplakánky“ kteří
přišli poprvé do naší školky a bojácně se schovávaly za své rodiče a teď už se půjdou do „veliké“školy představit a pochlubit, co všechno umí
a zvládnou úplně sami!
Zápis je jednou z velkých událostí v životě
každého dítěte. Zatímco děti si už vybírají tu nejkrásnější aktovku a nemohou se dočkat, až i ony
usednou do školních lavic, jejich rodiče si uvědomují, že nadchází jeden z důležitých mezníků
a změn v životě nejen dítěte, ale i celé rodiny. Teď
už přijdou opravdové starosti. Čas her postupně
nahradí ranní vstávání, plnění školních povinností a psaní domácích úkolů. Bezstarostné
chvíle možná vystřídají i okamžiky obav a určitě
spousta nových zážitků a zkušeností, se kterými
se každé dítě bude muset nějak vyrovnat.
Toto všechno si plně uvědomujeme i v MŠ
a proto předškolní přípravu chápeme jako dlouhodobý záměr a směřujeme k tomu, aby děti byly
na školu dobře připravené a přechod mezi MŠ
a ZŠ zvládaly bez problémů. V případě potřeby
a zájmu rodičů nabízí MŠ i odbornou pomoc
a možnost spolupráce s odborníky. Při přípravě

předškoláčků se učitelky nezaměřují pouze na
vědomosti dětí a grafomotorické dovednosti, ale
také záměrně vedou děti k tvořivosti, komunikativnosti, aktivitě a samostatnosti, dále pak k vytváření potřebných sociálních, kulturních a společenských návyků, návyků sebeobsluhy,
schopností správně řešit problémy a konflikty,
respektovat a dodržovat určitý řád a pravidla, získávat zdravé sebevědomí, umět nabídnout pomoc
druhému, znát pravidla bezpečného přecházení
vozovky a spoustu dalších potřebných věcí. Nedílnou součástí je i seznamování dětí s prostředím ZŠ. Děti se hravou formou dozví, jak to ve
škole chodí, co se od nich škola bude očekávat,
co zajímavého jim může nabídnout, která paní
učitelka je bude pravděpodobně učit a podobné
„důležité“ věci. Vyvrcholením je již tradiční návštěva prvních tříd ZŠ.
Zápisem ale vše teprve začíná… Proto všichni
přejeme budoucím prvňáčkům, ať se jim po
prázdninách v jejich nové škole daří a líbí, ať si
brzy najdou nové kamarády a první týdny proběhnou úspěšně a bez slziček. Všem rodičům pak
lze jen popřát pevné nervy, hodně lásky, tolerance, trpělivosti a radosti ze školních úspěchů
jejich ratolestí.
Učitelky z předškolní třídy Včelky
Zuzana Winterová, Marie Vránová

PﬁedbûÏná pﬁihlá‰ka do M· Zvídálek
na ‰kolní rok 2011/2012
Vážení rodiče, od školního roku 2011/2012 by
měla být v provozu nová budova MŠ Zvídálek,
postavená jako přístavba k ZŠ Komenského na
Malinovského náměstí (naproti Polikliniky).
V této nové mateřské škole bude celkem 6 tříd.
Současně, v závislosti na počtu nově přihlášených dětí, zůstane v provozu i MŠ na Koláčkově
náměstí.
Abychom mohli organizačně zabezpečit nastávající změny, je pro nás důležité předem znát
Váš zájem o umístění dítěte v naší mateřské škole.
Pokud máte zájem o umístění dítěte v MŠ Zvídálek, předběžnou přihlášku najdete na webových stránkách mateřské školy www.ms-zvidalek.cz (Formuláře), nebo můžete přijít přihlásit
dítě osobně do MŠ Zvídálek na Malinovského
nám. v průběhu měsíce ledna 2011.
Tato přihláška se týká pouze nových dětí a dětí,
které nebyly v minulém školním roce přijaty.

Poděkování
Ředitelka Mateřské školy Zvídálek děkuje
slavkovským příslušníkům Policie ČR za rychlou a velmi dobře odvedenou práci při dopadení
pachatele krádeže v naší mateřské škole.
Mgr. Eva Jurásková
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Îáci ‰koly

Foto: archiv ‰koly

Vánoční hodiny
německého jazyka
Ocenûní studenti

Foto: archiv ‰koly

Ocenění studentů ISŠ
Ředitel školy Mgr. Josef Smékal ocenil v závěru kalendářního roku 2010 studenty a žáky
Integrované střední školy ve Slavkově u Brna
za mimořádné výsledky, kterých dosáhli v průběhu čtyřletého a tříletého studia ve sportovních, jazykových a odborných soutěžích. Při
neformálním setkání, kterého se zúčastnili vyznamenaní studenti se svými učiteli, poděkoval
ředitel školy za úspěšnou reprezentaci, chuť
dokázat něco víc než předepisují učební plány.
Za sportovní reprezentaci v odbíjené, košíkové,
florbalu či lehké atletice si odnesli poháry Lenka Ostrá, která navíc vyniká na republikové úrovni ve vodních sportech, volejbalisté
Aleš Šmerda a Jaroslav Bretter, za kopanou
a florbal Marcel Knesl, dále Ondřej Pavlinec,
basketbalista a odbíjenkář, Jiří Sedláček za lehkou atletiku a kopanou.

Plaketku za sportovní výkony obdrželi Martin Šimeček, Nikola Adamovičová, David
Lacek, Michal Kočíř, Daniel Brtníček a Karolína Konečná.
Mimořádné zručnosti ve vyřezávání ovoce
dosáhla Pavla Gábová. V barmanských soutěžích nás reprezentovali Zuzana Mrázová, Ondřej Pavlinec, Marcela Rotreklová, Miroslav
Vrábel a Zuzana Rozčínská.
V jazykových soutěžích byli úspěšní Martin
Střeštík a Marcela Rotreklová. Za mimořádné
znalosti české historie patří ocenění Nikol Rolákové, dívence s těžkým poškozením zraku,
jejíž pohyb je závislý na přítomnosti asistenta.
Přátelská atmosféra přešla ke vzájemnému sdělování zážitků a osobních plánů. Setkání ukončilo přání mnoha dalších úspěchů v životě i ve
studiu.
Mgr. J. Sekerková, ISŠ

Ve dnech od 15. 12. 2010 do 22. 12. 2010 probíhaly v ISŠ netradiční vánoční hodiny němčiny.
Cílem hodin bylo rozvinout komunikativní kompetence žáků v německém jazyce, rozšířit jejich
vědomosti a umět pohotově reagovat na dané situace. Hodina se skládala z pěti fází, první fázi
tvořil vánoční kvíz o 10 otázkách v německém
jazyce s výběrem tří odpovědí, kde pouze jedna
odpověď byla správná. Druhá fáze byla věnována vánočním nákupům. Každý tým obdržel
krabici s deseti předměty a vždy jeden hráč
z týmu měl zavázané oči a pouze na základě poslechu a hmatu si musel zapamatovat co nejvíce
předmětů. Poté měl zopakovat, co vše nakoupil
na Vánoce. Kolik předmětů uhodnul, tolik bodů
družstvo získalo. Třetí část tvořilo představení
rodiny žáka. Žáci si rozdělili role a na základě písemných podkladů doplňovali vizáž a údaje jednotlivých členů rodiny. Poté následovalo sčítání
bodů a vyhodnocení soutěže obou týmů. Jako
malé poděkování byly oba týmy odměněny sladkostmi. Jak říká staré dobré přísloví: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Posledním bodem
bylo fotografování, které žákům bude připomínat
jejich píli a věřím, že i krásnou vzpomínku na vánoční hodinu.
Bc. M. Valoušková, ISŠ

Nadační fond STUDENT a ředitelství Integrované střední školy
ve Slavkově u Brna, Tyršova 479 Vás srdečně zvou na

PLES ŠKOLY
Pátek 11. února 2011 ve 20 hodin
Společenský dům Bonaparte Slavkov u Brna
Bohatá tombola • občerstvení • hraje TREMOLO • předprodej vstupenek v ceně 100 Kč
a místenek v ceně 20 Kč na sekretariátu školy zahájen od 19. 1. 2011!

SvaÈa Matu‰tík

Foto: R. Lánsk˘

Hana Mat˘‰ková

Foto: R. Lánsk˘

Îáci ‰koly

Vlaìka Fialová

Foto: archiv ‰koly

Foto: R. Lánsk˘

FIDES a Slavkováci se na Štěpána ve Vltavě neztratili
Štěpánského závodu otužilců ve Vltavě pod
Národním divadlem v Praze se na druhý svátek
vánoční zúčastnili i slavkovští zimní plavci.
Spolu s kolegy z brněnského Fidesu a dalšími
asi 160 plavci bojovali se silným proudem
a mrazem.
V době závodu byl naměřen průtok skoro
260 m3/s, voda měla 2,5 °C, vzduch –6 °C.

Na trati 750 m obsadil 2. místo student Václav Mihola z Fidesu Brno. Stejnou trať úspěšně
absolvovali i Slavkováci Hana Matýšková
a Antonín Pavéska. Letošní začátečník Svaťa
Matuštík sbíral zkušenosti v závodě na 300 m.
Po devíti soutěžích Českého poháru v zimním plavání je v konkurenci 27 oddílů Fides již
tradičně na 1. místě. Ve svých věkových kate-

goriích si dobře vedou i slavkovští plavci –
Hana Matýšková 1. místo, Vladimíra Fialová
2. místo a Tonda Pavéska 3. místo.
Díky podpoře ředitele TSMS pana Lánského
mohou zimní plavci Fidesu využívat slavkovského koupaliště i mimo hlavní sezonu, i když
teď v zimě mnohdy se sekerou v ruce.
sm
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Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ
MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany
• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
272 975
 604
725 397 914

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

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

Byty v nízkoenergetickém bytovém domě v Nížkovicích,
4 km od Slavkova, cena 19 000 Kč/m2, k nastěhování
v dubnu 2011, tel.: 775 222 858

13

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

14

1/2011

Jsem maximálně spokojená, cítím se svěže
Zeptali jsme se paní Evy Mezníkové,
která začala s krabičkovou dietou
před 14 dny, na její první zkušenosti
a dojmy:

• Splnila krabičková dieta vaše očekávání?
A pokud ano, v jakém směru?
Určitě ano. Jelikož jsem o této metodě slyšela od přítelkyně z Hodonínska, která po absolvované kúře zhubla 8 kg, rozhodla jsem se
této příležitosti využít k redukci lehké nadváhy.
Po více než dvoutýdenním stravování krabičkovou dietou se dostavily výsledky v úbytku na
váze, a to 3 kg a po obvodu pasu 7 cm, což nejvíce oceňuji.
• Jak byste zhodnotila poměr cena a efekt?
Rozhodla jsem se využít nabídky na celou
měsíční kúru, což představovalo částku cca
4000 Kč, ale minimálně bych obdobnou částku
ne-li více utratila při běžných nákupech potravin. Hlavně mi odpadla starost o každodenní přípravu jídelníčku a vaření. Z tohoto pohledu hodnotím poměr ceny a efektu více než příznivě.
• Je množství jídla v krabičkové dietě výrazně
menší, než když jste se stravovala sama?
Naopak, porce jídla jsou objemově větší než
jsem si připravovala sama. V čem je ale zásadní
rozdíl, podstatně se změnila struktura stravy
a pravidelnost stravování. Výsledkem je to, že se
cítím neustále zasycena, nemusím se dojídat,
protože nemám pocit hladu, a to ani večer, což
je vždy nejsložitější z pohledu negativního přibývání na váze.
• A co chutě, například na sladkosti?
Sladké mám opravdu ráda, ale k mému překvapení se někdy až obrovská chuť na sladkosti
vytratila.
• Pomohla Vám krabičková dieta řešit nějaký
jiný špatný stravovací návyk?
Měla jsem velké problémy s dodržováním pitného režimu, hlavně s celkovým množstvím přijímaných tekutin. Za tuto krátkou dobu jsem se
bez problému naučila správnému pitnému režimu. Stačilo abych správně dodržovala pokyny,
které jsou součástí tohoto způsobu stravování.

různé druhy „diet“, mám s čím
srovnávat. Každému, kdo váhá,
tento způsob stravování jednoznačně doporučuji, protože
efekt se dostavil bez problémů
a velmi brzy. Navíc si myslím,
že je to vhodné pro ženy, které
by chtěly řešit podobný problém a jsou časově vytížené
v zaměstnání.
• Co byste chtěla říct na závěr?
Myslím si, že jsem poznala
správný způsob stravování vyváženou stravou, který mi dává
návod pro budoucnost.

• Jak jste spokojená s kvalitou
a chutí jídel v krabičkách?
Maximálně, nejen chuťově, ale
i vzhledově. Jídlo je vždy upravené, chuťově bezvadné. Musím
říct, že mne to velmi mile překvapilo. Je vidět, že kuchaři si dávají
s přípravou jídel záležet. Koneckonců každý, kdo připravené jídlo
v krabičce viděl, byl viditelně překvapen a hodnotil to obdobně.
• Stojí za to doporučit krabičkovou dietu i ostatním zájemcům?
Rozhodně ano! Právě proto, že
jsem v minulosti již vyzkoušela

• Chcete se zbavit přebytečných kilogramů bez hladovění?
• Chcete mít stále po ruce jídlo, které nemusíte připravovat?

„Krabičková“

dieta

Od 17. ledna je možno
vyzkoušet krabičkovou
dietu (celé denní menu)

ZDARMA
Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 605 512 657
e-mail: info@restauracezamek.cz
www.krabickove-hubnuti.cz

Po 4 týdnech zhubnete 4–6 kg!
Projekt je garantován nutričním
specialistou pro zdravou výživu,
který je připraven Vám individuálně
poradit i v případě závažnějších
zdravotních potíží.

Na získání krabičkové diety

lze použít i stravenky

Více informací na

www.krabickove-hubnuti.cz
Příjem inzerce
Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. února do 16 hodin
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

KUCHY≈SKÉ STUDIO
Slavkov u Brna
www.nabytekslavkov.cz
• kuchynû a vestavné skﬁínû
na míru
• návrhy zdarma
Slavkov u Brna, âSA 699
naproti autobusového nádraÏ í

nabízíme

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

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

www.kamenictvi-safranek.cz

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA
• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zaﬁízení atd. • balicí servis, zapÛjãení pﬁepravek
zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní
nábytku • víkendy a svátky bez pﬁíplatku • uklízecí
práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033
Bezplatná právní pomoc
pro každého

Tel.: 777 900 925
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

PRO LETOŠNÍ ROK
pro Vás LD připravil,
mimo široké škály
masáží, hydroterapie,
lymfodrenáží
a zábalů, nabídku
následujících kurzů:

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

■ KURZ KROTITELÉ TUKŮ
obsahuje 10 x cvičební lekci + 5x osobní konzultaci s výživovým poradcem.
Cílem kurzu je redukce váhy pomocí racionálního stravování, sestavení
individuálního jídelníčku, doporučení doplňků stravy, nastavení pohybové
aktivity. • (cena 2 550,- Kč)

■ KURZ CVIČENÍ KARDIAKŮ
cílovou skupinou pro daný kurz jsou osoby po infarktu myokardu a jiných
cévních onemocněních. Pravidelné cvičení zlepšuje funkci kardiovaskulárního aparátu a minimalizuje následky cévního onemocnění. Vysokoškolsky
vzdělaný fyzioterapeut nastaví individuální tepovou frekvenci s pravidelnou
kontrolou krevního tlaku. Hodinové aktivní skupinové cvičení bude obohaceno o využití
metody nordic walking. • (cena 600,- Kč / 10 lekcí)
■ KURZ CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ A ŠESTINEDĚLÍ
v těhotenství a následujícím období po porodu by měla každá nastávající
maminka dbát na optimální životosprávu a vhodný pohybový režim.
Pro nastávající maminky jsme proto sestavili cvičební program, který obsahuje
prvky rehabilitace, posilování, relaxace, včetně edukace v rámci vývoje ontogeneze dítěte 0–12 měsíců. • (cena: 800,- Kč)
B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!
Převod z VHS
a videokamer na DVD
1 hodina záznamu

300 Kč

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, uzenac@slanecek.cz

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Výroba razítek Colop
pod záštitou starosty města
Slavkov u Brna
pořádá

den otevřených dveří
pod názvem

„SLAVKOV, MÍSTO PRO
VAŠI SVATBU“

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil:605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

www.veslavkove.cz

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

Máte již rezervovaný termín svatby ve Slavkově?
Nabídneme Vám místo, kde naleznete vše ze svatebního oboru pod
jednou střechou. Od svatebních prstýnků, květin, šperků, bižuterie,
služeb fotografa a svatebních videí, limuzíny, hudby, kadeřnice, líčení,
péče o ruce, tisku svatebních oznámení, dekorace a výzdobu, místa pro
svatební obřad, hostiny i zábavy. Přijďte se podívat…

Kdy?
Kde?
V kolik?

v sobotu 5.2.2011
ve Vile Austerlitz, Slavkov u Brna,
Čsl. Armády 362
10:00 – 16:00

JIŽ V PRODEJI
www.vilaausterlitz.cz, info@vilaausterlitz

(trafiky a knihy Skaličková-Pokorná)

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SLAVKOVA U BRNA
• zajímavé krátké ãlánky
• pozvánky
• fotogalerie
• polední menu restaurací
• diskuse pod ãlánky
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Foto: 3x archiv MÚ

7. městský ples
V sobotu 8. ledna se v sále Společenského
domu uskutečnil 7. městský ples, kterým byla
zahájena plesová sezona ve Slavkově u Brna.
O hudební doprovod večera se postarala skupina Panorama z Vyškova a pro hosty byl připraven bohatý program. V úvodu večera se představila skupina Glitter Stars ze Základní školy
Komenského. Další dvě ukázky si připravili žáci
tanečního oboru ZUŠ Františka France, a to Valčík od Hugo Strassera a Mission Impossible na
motivy hudby ze stejnojmenného amerického
filmu.

Rybáﬁsk˘ vûneãek

Jedním z vrcholů plesu bylo losování bohaté
tomboly, proto bychom touto cestou chtěli vyslovit poděkování všem dárcům a sponzorům,
díky nimž se mohl celý ples uskutečnit.
Každoročně je výtěžek z prodeje lístků do
tomboly věnován na charitativní účely. V letošním roce rada města Slavkova u Brna schválila
věnování finančních prostředků Centru denních
služeb – Pohoda.
Všechny příznivce plesové zábavy zveme na
příští ples v roce 2012.
Tereza Cenková, DiS., kancelář tajemníka

Foto: J. BlaÏek

Foto: J. BlaÏek

Rybářský věneček

Foto: J. BlaÏek

V sobotu dne 22. ledna se uskutečnil Rybářský
věneček. Tento již tradiční společenský ples
uspořádala nejen pro příznivce Petrova cechu
místní organizace Moravského rybářského svazu
ve Slavkově u Brna. Letošní ples byl z důvodu
velkého zájmu široké veřejnosti poprvé pořádán
ve všech prostorách Kulturního centra Bonaparte. Na velkém sále k tanci a poslechu hrála hudební skupina Vocal Band z Brna a ve Sport baru

Foto: L. Eliá‰

uváděl oldies diskotéku DJ Petr Jaroš. Chtěl bych
touto cestou vyslovit poděkování všem dárcům,
sponzorům a příznivcům našeho plesu, kteří se
společně s námi podíleli na uspořádání bohaté
a věcné tomboly. Jsme rádi, že náš ples tradičně
obohacuje slavkovskou plesovou sezonu a již
dnes vás srdečně zveme na příští ročník, který se
uskuteční v sobotu dne 21. ledna 2012.
Za MRS MO Slavkov u Brna Petr Zvonek

Foto: L. Eliá‰
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GEODETICKÉ PRÁCE
SLAVKOV U BRNA
mob. 777 187 301
tel. 545 576 505
e-mail: geomark@geomark.cz
âSâK 964, Slavkov u Brna

Slavkovská výročí
Jeřela Rudolf
*1916 Slavkov u Brna, † 30. 1. 1979
Slavkov u Brna
Vůdčí osobnost ochotnického divadla ve Slavkově, režisér. Divadlu se věnoval
až do konce svého života – poslední hru (Noc
na Karlštejně) uvedl o Vánocích 1978.
Pukl Josef
*5. 2. 1921 Nevojice, † 22. 12. 2006
Brno
Zasloužilý varhaník a varhanní
pedagog, účinkoval se Státní filharmonií Brno.
Bílek František
*19. 2. 1886 Jívová, † 1. 4. 1947 Slavkov u Brna
Narozen 19. února 1886 v Jívové,
zemřel 1. dubna 1947 ve Slavkově. Působil ve
Slavkově jako učitel obecné chlapecké školy. Do
kulturních dějin Slavkova se zapsal jako spoluzakladatel Pěveckého sdružení. Od roku
1922–1947 byl dirigentem tohoto sboru, za jeho
vedení dosáhlo Pěvecké sdružení svého vrcholu.

Chcete mít své

ÚČETNICTVÍ
zpracované rychle, kvalitně a za příznivou
cenu? Tak volejte tel. číslo:

544 222 156
723 207 075
Zpracujeme účetnictví FO i PO včetně daňových přiznání, mzdovou agendu
a zastoupíme Vás na úřadech.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Na společnou cestu žitím ve dvou jste se vydali a při ní jste jeden ve druhém
oporu svou získali, našli jste jeden druhého a pocítili štěstí.
Dne 10. února 2011 oslaví
60. výročí svatby manželé

ZDENA A IVO ZDRAŽILOVI
Přejeme Vám do dalších společných let hodně
zdraví, spokojenosti a pohody.
Syn Ivo s manželkou Maruškou, vnuk Zdeněk,
vnučka Iva s manželem Kájou
a pravnuci Dominiček a Davídek.
Vzpomínka
Vydal ses cestou, kterou chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán…
Dne 7. prosince 2010 by se dožil 77 let pan

OLDŘICH PLCHOT
ze Slavkova u Brna.
Dne 19. ledna 2011 uplyne 5 smutných let od jeho úmrtí.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučátka.
Vzpomínka
Dne 16. ledna 2011 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan

LUBOMÍR TESÁČEK
S láskou vzpomínají manželka Zdena, syn Lubomír a Miroslav s rodinou.

Vzpomínka
Dne 21. ledna 2011 uplynulo pět let, co nás bez rozloučení opustila
paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou manžel a syn s rodinou.
Vzpomínka
24. ledna 2011 uběhly dva smutné roky, kdy nás opustila maminka,
babička a prababička, paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ
Každý den myslíme na její lásku a ať nepřítomna, v srdcích žije s námi dál.
Dana, Josef, Olin, Jirka a Lída s rodinami.
Vzpomínka
Odešels jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 25. ledna jsme vzpomněli 6. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAKUB GARGOŠ

HLADKÁ MAGDALENA

ZÁCHRANA DAT
ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

S láskou stále vzpomíná manželka Anežka
a dcera Ludmila a Marie s rodinami.

Setkání fotbalov˘ch veteránÛ
Fotbaloví veteráni Slavoj Slavkov u Brna vás
srdečně zvou na setkání fotbalových veteránů,
které se uskuteční v Zámecké vinárně ve Slavkově u Brna v sobotu 5. února od 14 hodin.

KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková

Denně aktuality ze Slavkova

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

www.veslavkove.cz

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Život jde dál, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 3. února 2011 by se dožil 79 let náš milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

STANISLAV BLAHUTKA
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Opustili nás
Libuše Majárková (1921)
Marie Langová (1934)
Julie Janková (1913)
Leo Hemala (1932)
Věra Lovasová (1964)
Jaromír Florián (1931)

20. 12.
21. 12.
30. 12.
7. 1.
8. 1.
19. 1.

S láskou stále vzpomínají syn Jaroslav s rodinou, vnuk Jaroslav
s rodinou, vnučka Simona a pravnoučci Davídek a Daneček.
Vzpomínka
Měl jsem vás rád, chtěl jsem žít, přišla nemoc zlá a já musel odejít.
Tak letí ten čas, co utichl Tvůj hlas. Vzpomínky na Tebe zůstaly jen
a ty se vracejí den co den.
Dne 4. února 2011 vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka a bratra, pana

ANTONÍNA TONARA
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera a bratr s rodinami a vnoučaty.
Vzpomínka
Dne 9. února vzpomeneme 28 let od dne, kdy nás opustil náš manžel,
tatínek a dědeček, pan

ZDENĚK ANDRLA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka Gusta a syn Eduard s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínka zůstává.
Dne 15. února 2011 by se dožil 70 let pan

JIŘÍ VAGNER
Vzpomínají manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Kytici a gratulaci k Tvým 55. narozeninám bychom Ti rádi dali,
ale osud chtěl, abychom jen vzpomínali.
Dne 16. února 2011 vzpomínáme našeho drahého syna, manžela
a tatínka, pana

JOSEFA SVOBODY
ze Slavkova u Brna
Prosíme všechny, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Maminka, sestra, manželka, syn a celá rodina.
Vzpomínka
Ještě dnes Tě vidím, jak přes ulici jdeš. Ještě dnes za Tebou běžím, i když dávno vím,
že je to jen lež. Ještě dnes Ti stále volám, když Ti chci něco říct. Nevěřím, že tohle
někdy zdolám. Nevěřím, že už to nikdy nebude bolet víc. V srdci Tě stále nosím.
V hlavě Tvůj obraz stále mám. Tatínku, nikdy nezapomenu!
Dne 19. února tomu bude 8 roků, kdy nás navždy opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK SLANINA
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jiřina,
dcera Eva a syn František s rodinami.
Vzpomínka
Odešel náhle, aniž by sbohem dal.
Dne 20. února vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR FLORIAN

INZERCE
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
DOUČUJI matematiku pro ZŠ. Tel. 737 660 474.
ČISTÍME kočárky, čalounění i z kůže, koberce
vč. třásní, kožešinové přeložky, plyš. hračky
aj. Nabízím vysokou kvalitu za dobrou cenu.
POZOR! AKCE DĚTEM K VÁNOCŮM. Koberec v DP za poloviční cenu. M. Škromachová
– Fa XENA 99, Křenovice. 605 414 856.
POZOR! Velká akce na leden a únor. 50%
SLEVA zákazníkům, kteří mají v lednu a únoru
svátek. M. Škromachová – Fa XENA 99, Křenovice. 605 414 856.
ELEKTRICKÉ SKÚTRY – dojezd až 120 km.
Prodej a servis, www.akumoto-brno.cz. BrnoLíšeň, Obecká 2, tel. 608 467 251.
ŽULOVÉ KOSTKY cca 25 m2. Cena za 1 ks
5 Kč. Dohoda možná. Tel. 607 717 128.
HLEDÁM pronájem garáže na Zlaté Hoře ve
Slavkově. Spěchá! Tel. 602 728 398.
HLEDÁM podnájem nebo pronájem zařízeného
pokoje či bytu ve Slavkově. Tel. 776 205 049.
KOUPÍME dům, byt nebo pozemek ve Slavkově a okolí do 15 km. Tel. 603 542 928.
DOBROVOLNÁ DRAŽBA stavebního pozemku
o výměře 1766 m2 v obci Vážany nad Litavou.
Informace tel. 777 028 938.
PRODÁM RD 4+1 ve Slavkově. Novostavba.
Cena 3 960 000 Kč. Při rychlém jednání výrazná
sleva. RK nevolat. Tel.: 604 419 671.
PRONAJMU byt 2+kk v Šaraticích. Ihned
volný. Tel. 737 869 041
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
PRODÁM RD 6+1 ve Slavkově, vhodný
i k podnikání. Tel.: 722 522 022.
VÝPRODEJ – sleva až 50 %. Prodejna Krása
a zdraví. V. Brejšková, Polní 974, Slavkov.

Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. února 2011 by se dožila 100 let naše maminka, paní

OLDŘIŠKA ŠUJANOVÁ
Vzpomínají syn Zdeněk a dcera Jana s rodinami.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na
disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.
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.
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Jak číst Bibli
Jedním ze způsobů čtení Božího slova, praktikovaný v církvi již po staletí a dnes znovu objevovaný, je tzv. Lectio Divina. Jedná se o kontemplativní čtení Božího slova s prostorem pro
zamyšlení a modlitbu. Můžeme tak poznat
hloubku, výšku, šířku a délku Božího poselství.
Písmo svaté je jako bezedná studnice. Lze z ní
stále čerpat.
K tomuto způsobu četby Bible je třeba mít
předpoklady. 1. Podstatné je mít chuť číst Boží
slovo. Uchvacuje mne? Chci do něho pronikat?
2. K četbě je třeba přistupovat s úctou a očekáváním. 3. Mám mít čisté srdce a toužit po plnohodnotném zdravém pokrmu.
Lectio Divina se dá nazvat putováním za
Božím poselstvím. Putovat od psaného slova
k živému slovu, které dává světlo a osvěcuje
člověka.
Svatý Jeroným říká, že slova v Písmu vypadají jako bezcenná, všední, zkamenělá, ale
v tomto „zkamenělém textu“ se nachází živé
slovo. To je třeba oživit.
Jaký je vztah mezi napsaným a čteným

Božím slovem? Samotná kniha Bible není
Božím slovem. Písmo je znamením, ve kterém
se teprve Boží slovo zjevuje člověku. Je slyšitelné skrze lidské slovo. Vnitřním zrakem (kontemplací) lze nahlédnout Boží slovo. Jeden
autor říká: „Litera písma je půda vyprahlá, ale
s námahou lze střetnout pramen“. Svatý Jeroným má zkušenost, že „Písmu nelze rozumět
bez Ducha svatého“. Jinak řečeno: „V Božím
slově je zhuštěn Boží Duch, proto jej máme číst
v Duchu svatém“.
Jaký je tedy cíl čtení Bible způsobem Lectio
Divina? Aby se člověk měnil v člověka Božího.
Jedná se spíše o mystiku, než techniku nebo rozumovou četbu. Jinak řečeno: je třeba číst Boha,
než číst o Bohu.
Písmo svaté je jako les. Plocha posázená
stromy, seshora není vidět, jaké jsou tam doliny, vrchy a potoky. Když se jde lesem, člověk
vidí nerovnost povrchu. Podobně máme proniknout pod povrch popisného sdělení Božího
slova a poznat vnitřní sdělení Boha člověku.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Noc kostelů poprvé ve Slavkově
Noc kostelů 27. května 2011 navazuje na stejnou akci, která se každoročně koná v zahraničních metropolích jako je Vídeň, Kolín nad
Rýnem, Hamburg, Linec či Salzburg a v posledních dvou letech proběhla také v některých
městech v České republice.
Záměrem Noci kostelů je otevřít a představit
turistům, návštěvníkům i obyvatelům kostely
a modlitebny a nabídnout v nich duchovní a kulturně-naučný program. Podle možností budou
zpřístupněny i další běžně nepřístupné prostory
– věž, kůr, půda, sakristie a připraví se zde pro
návštěvníky program. Noc kostelů má ekumenický charakter. Mohou se zapojit křesťanské
církve se svými kostely a programem.

Mezi cíle projektu patří zvýšení informovanosti široké veřejnosti o životě jednotlivých farností, sborů a církevních obcí. Otevřením a prezentací kostelů se zvýší informovanost veřejnosti
o historii, významu, funkci a využívání jednotlivých sakrálních staveb, které svou historií, uměleckým ztvárněním, ale i současným životem vytvářejí důležitá centra duchovního života
a kultury jednotlivých míst i celého regionu.
Které kostely a sakrální místa ve Slavkově se
do projektu zapojí, zatím nelze podle realizačního týmu sdělit, neboť přípravy začaly nedávno. Jedno je jisté, že v pátek 27. května večer
jste zváni navštívit naše kostely netradičním
způsobem.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Koledníci

Foto: archiv ﬁ.-k. farnosti

Radost malých koledníků
8. ledna proběhla ve Slavkově tradiční Tříkrálová sbírka. Chtěla bych poděkovat všem,
kteří koledníky vlídně přijali. Zvláště malé děti
mají velkou radost z toho, že se na této sbírce
mohou podílet. Mnozí lidé nejen přispěli do
sbírky, ale obdarovávali i koledníky. Je dobře, že
se ve Slavkově sbírka stala tradicí, že velmi
mnoho lidí je ochotno rozdělit se s potřebnými.
Nezdá se mi nejdůležitější konkrétní výše vybrané částky, ale to, že se děti učí dělat něco
pro druhé a mít z toho radost. Jsem ráda, že je
v tom podporujete.
Mgr. Ing. Lenka Klinkovská

Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota
v 7.30 h. Svátost smíření každou středu od
19.00 do 20.00 v kostele.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 3. 2. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 4. 2. dopoledne.
Setkání mládeže slavkovského děkanství, sobota 26. 2. od 13.00, Dům Sv. Rodiny.
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Prostě jen napřáhni paže
Henri J. M. Nouwen píše ve své knize Poslední deník o jedné artistické skupině cvičící
na létajících hrazdách, která si říká Flying Rodleighs. Autor píše: „Nikdy nezapomenu, jak
jsem byl uchvácen, když jsem poprvé viděl Rodleighs létat vzduchem a když jsem sledoval, jak
se navzájem pouští a zase chytají jako tanečníci
v krkolomně elegantních obloucích.
Jednoho dne jsem seděl s vedoucím artistů
v jeho maringotce a povídali jsme si o létání
vzduchem. Řekl mi, že jako vzdušný akrobat
musí stoprocentně důvěřovat tomu, kdo je na
něho přesně na zlomek sekundy nachystán, aby
ho ve vzduchu zachytil, když k němu velkým
obloukem dolétne. Celé tajemství se skrývá
v tom, že letící akrobat nedělá vůbec nic
a všechno ponechá na tom, který ho zachytává.
Když tedy k němu doletí, musí jen napřáhnout
paže a dlaně a čekat, že ho druhý zachytí a s jistotou dopraví na rampu. On přitom nedělá dočista nic.“
„To nejhorší, co by mohl letec udělat, by bylo
snažit se chňapnout po zachytávajícím artistovi.
Nikoli letec má hmátnout po zachytávači, to je
úkolem toho druhého. Kdyby letec hmátl po
jeho zápěstích, mohl by mu je zlomit nebo by si
sám mohl přivodit zranění, čímž by to pro oba

skončilo. Letec nemá dělat nic jiného než létat
a zachytávač má pouze a jedině zachytávat.
Letec musí s napřaženými pažemi naprosto věřit
v to, že po něm zachytávač ve správný okamžik
hmátne.“
Taková důvěra připadá člověku v době nemoci a utrpení jako příliš vysoký nárok. A přece
mám před očima právě podobné obrazy. Já jsem
letec a Bůh zachytávač. Nemusím dělat nic jiného než napřáhnout paže své duše a plně věřit,
že mě zachytí. A on tam bude, až se odvážíme ke
svému velkému skoku. „Prostě jen napřáhni
paže,“ píše Henry Nouwen, „a věř, věř,věř!“
„Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím:
„Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých
rukou.“ (Bible - Žalm 31,15-16)
„Jestli ti někdy bude těžko, pamatuj: Víra neudělá to, že budeš schopný vyhnout se problémům. Víra ti pomůže nad nimi zvítězit.“ (autor
neznámý)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
v únoru na sobotní bohoslužby 5. a 19. února na
adresu Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9
hodin společným studiem Božího slova a od
10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Miroslav Kubíãek

Foto: M. Vostﬁel

Výstava obrazů M. Kubíčka
Přijměte pozvání na vernisáž výstavy
„Kresby – křesťanské symboly“, od jejich autora, Mgr. Miroslava Kubíčka z Brna, výtvarného i textového redaktora, a faráře Církve čsl.
husitské (CČSH) v Brně.
Vernisáž se uskuteční v úterý 1. února od 17
hodin v přízemí fary CČSH, Jiráskova 959,
Slavkov u B. Výstava (vstup volný) potrvá do
neděle 6. 3. t. r., včetně, a přístupná bude jak
o nedělích dopoledne (9.30–12 h.), tak ve
všední dny, budou-li „domácí“ přítomni, a nebo
po tel. domluvě (544 220 889, 774 520 726).
Upřímně zve Milan Vostřel, farář CČSH
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Charitní poradna je připravena pomáhat
Vážení občané, potřebujete poradit, podpořit, pomoct s řešením nějaké situace se kterou si nevíte rady?
Přijďte k nám. Bezplatná charitní poradna,
pod vedením Mgr. Ivy Kuchyňkové, umožňuje
lidem, kteří se na ni obrátí, orientaci v současných sociálních a právních systémech, napomáhá k rozvoji jejich kompetencí a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace,
aby se mohli znovu za podpory služeb poradny
plně začleňovat do společenských vazeb a širší
sociální sítě. Služba je ze strany pracovníků poradny přijímána jako povolání k lásce k bližnímu a vychází z principu křesťanství.
Provozní doba poradny je v pondělí a ve
středu od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
17.00 hod., ostatní dny po telefonické domluvě.
Poradna pomáhá v oblasti sociálního zabezpečení. Jedná se o dávky státní sociální podpory

a sociální péče, právní ochranu v oblastech občanského, pracovního, rodinného a majetkového práva, dále bydlení a hospodaření. Podporuje klienty v oblasti nájemních smluv,
rodinných rozpočtů, dluhové problematiky. Pracovníci poradny řeší krizové situace klientů, ve
kterých se nezřídka ocitají v případě ztráty bydlení, domácího násilí, ztráty existenčních jistot.
Řeší záležitosti v oblasti mezilidských vztahů
např. partnerské vztahy, rozvodové řízení, svěření dětí do péče. Další neméně důležitou oblastí, na kterou se pracovníci poradny zaměřují,
je pomoc při ztrátě zaměstnání. Poskytují podporu při vyhledávání zaměstnání, sepsání životopisu či přípravy na vstupní pohovor.
Na poradnu se můžou obrátit rodiny s dětmi,
občané žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby v krizi, oběti domácího násilí.
Poradenství je poskytováno formou osobní,

telefonické či internetové konzultace a to jednorázově nebo opakovaně. Jestliže se uživatel
nemůže ze závažných důvodů dostavit do poradny, může mu být služba poskytnuta v domácím prostředí.
Pokud potřebujete radu, pomoc, podporu, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás. Najdete nás na adrese:

Polní 1444
684 01 Slavkov u Brna
Vedoucí pracovník: Mgr. Iva Kuchyňková,
Tel.: 544 212 021, 731 646 977
E-mail: poradna.slavkov@caritas.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Lucie Kuchařová
Tel.: 544 212 021, 734 435 125
www.hodonin.caritas.cz

Centrum denních služeb se představuje
Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna je
sociální službou, která nabízí podporu a pomoc
seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří
v důsledku stáří nebo nepříznivého zdravotního
stavu či postižení nejsou schopni po celý den žít
ve svém přirozeném domácím prostředí a jsou
odkázáni na pomoc jiné osoby nebo instituce.
Tím napomáhá i rodinným příslušníkům a dalším
osobám, kteří o ně nepřetržitě pečují.
Našim cílem je pracovat s uživateli Centra
denních služeb tak, aby byli v rámci svých možností a zdravotního stavu schopni co nejdéle žít

ve svém přirozeném prostředí. Každý člověk se
nejlépe cítí doma a chce doma zůstat co nejdéle. Mnozí z našich klientů ztratili možnost
dojít si do obchodu zakoupit potraviny nebo oblečení. Tím, že využívají našich služeb, které
jsou poskytované poblíž centra města, jsme
schopni je doprovodit a v případě nutnosti jednorázově dopravit na nákup oblečení. Pracovníci napomáhají se zajištěním kontaktu s lékařem a vyzvednutím předepsaných léčiv
a pomůcek v lékárnách. Aby člověk žil plnohodnotným životem, nestačí pouze zajišťovat
základní potřeby, ale je
důležité, aby se setkával
i s jinými lidmi. Centrum napomáhá, aby
jeho uživatelé mohli
udržovat kontakty se
svými vrstevníky, pořádá výlety a společenské aktivity, při kterých
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P¤EDNÁ·KA 16. ÚNORA V 17 HODIN

RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 10.–12. února
čt 16–21 h., pá 14–21 h., so 12–20 hodin
Připraveny jsou speciality

z jelena, zajíce, divočáka, bažanta a daňka
Rezervace stolů na tel. 724 145 627.
Na Vaši návštěvu se těší Eduard Andrla s kolektivem

těchto aktivit je, aby se uživatele centra cítili
užiteční pro společnost i pro své blízké. Pomáháme jim tímto způsobem, aby si mohli sebe
více vážit a zároveň, aby si lidé z jejich okolí
uvědomili, co všechno ještě dokážou a že si zasluhují jejich uznání.
Provozní doba zařízení je každý pracovní den
od 8 do 16 hod. Provozní doba se řídí zájmem
uživatelů, lze ji upravit dle jejich skutečných
požadavků. Uživatelům kteří nemají možnost
se do centra samostatně dostavit, je možné zajistit dopravu svozovým autem.
Najdete nás na adrese:

Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Vedoucí pracovník: Mgr. Lucie Kuchařová
Tel. 734 435 125
E-mail: cds.slavkov@caritas.cz
www.hodonin.caritas

39. sportovní ples
Sportovní klub Slavkov u Brna – fotbal vás srdečně zve na tradiční 39. sportovní ples, který
se koná v sobotu 5. února v sálech společenského domu. Hraje Novaband. Začátek je ve 20
hodin. Bohatá tombola. Zvou pořadatelé. Prodej
lístků od 14. ledna U dvou kapříků. Objednavky
stolů na e-mail sk.slavkov@email.cz.

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS
• koberce (metrové i kusové)
• PVC
!NovinKkOaB!ERCŮ, Í
AC
NÍ
• přírodní linoleum
ČIŠTĚ EK A MATR
Č
SEDA PÁROU
• plovoucí podlahy

OTEVŘENO:
po–pá: 9–17 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz
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KﬁesÈanská tﬁída M·

Foto: archiv

KﬁesÈanská tﬁída M· (r. 2010)
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Foto: archiv

Křesťanská mateřská škola Karolínka ve Slavkově u Brna
Od nového školního roku 2010/2011 zahájíme ve Slavkově u Brna na Malinovského
280 provoz Křesťanské mateřské školy Karolínka. Po více než 60 letech tak obnovíme
svoji dřívější činnost.
Díky zájmu rodičů a vstřícnosti zřizovatele
a vedení MŠ bylo už v září 2009 otevřeno
jedno oddělení MŠ s křesťanským zaměřením
pro 26 dětí. Toto oddělení je základnou nové

Kaple klá‰tera

Foto: archiv

KMŠ, pracuje v souladu se školním vzdělávacím programem, přitom čerpá z bohatství
Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky
Franze Ketta, která je založena na křesťanském poselství. Tato pedagogika je již několik let využívána v mateřských a základních
školách v zahraničí. Je zaměřena na vytváření
podnětného prostředí pro budování základních lidských a křesťanských postojů a hod-

Klá‰ter pﬁed druhou sv. válkou

not, které se z naší společnosti pomalu vytrácí. Bližší informace a přihlášku najdete na
www.mskarolinka.webnode.cz. Při této příležitosti zveme všechny zájemce ke společnému
prožití nedělního odpoledne, a to 30. ledna
v 15 hodin v sále naší budovy na Malinovského. Přiblížíme vám způsob práce v naší
KMŠ.
Chudé školské sestry naší Paní

Foto: archiv

Od Tyršovky k Maliňáku
Píše se den návratu školských sester z Bílé
Vody do místa dřívějšího působiště, do Slavkova u Brna, v roce 1996. Po Zahradní ulici přijíždí pán na kole. Zastavuje před domem a rozechvělým hlasem se ptá: „Sem se vrátily ty

Sídlo ‰kolsk˘ch sester dnes

sestry, které vyučovaly na Tyršovce? A je mezi
nimi ještě sestra Inviolata?“ „Ano, ještě žije,
přijede zanedlouho s ostatními sestrami.“ Muži
vyhrkly slzy do tváře, otáčí se a odjíždí. Za pár
dnů přijíždí znovu a setkává se se svojí bývalou
učitelkou klavíru, už devětaosmdesátiletou řeholnicí. Takové přivítání
zůstává zapsáno v srdcích. Podívejme se společně ještě trochu zpět…
Školní a později i předškolní vzdělávání zajišťovaly sestry ve své budově
na Tyršově ulici od roku
1883 do roku 1948, kdy
byla jejich činnost násilně ukončena. Byly odvezeny do Bílé Vody
v pohraničí. Téměř 50 let
nemohly vyučovat a praFoto: B. Maleãek
covat s dětmi a mládeží.

Věrně se modlily za svobodu v naší zemi. Touhy
se naplnily. Konečně nadešel čas návratu. Kam?
Ano, do stejného města. Starý klášter, budova
dnešního internátu na Tyršově, byla plně využívána a pro sestry příliš veliká. Stěhují se tedy,
plné očekávání, do nově postavené budovy na
Zahradní. V roce 2000, čtyři roky po návratu
sester z exilu v Bílé Vodě, byla s městem provedena majetková výměna: budova ZŠ Tyršova
se stává majetkem města a budova na Malinovského ulici majetkem kongregace. V průběhu
let město nejednou nabízelo kongregaci také
převzetí provozu MŠ. K tomuto kroku může
dojít po mnoha společných jednáních města,
sester a vedení MŠ v tomto novém roce, kdy je
schválena výstavba nových prostor pro městskou MŠ a kdy je Radou města navržen termín
převzetí provozu na Malinovského k 1. 9. 2011.
Zbývá už jen přání: kéž v proměnách slavkovského předškolního vzdělávání probíhá vše
dobře a podle plánů.
Chudé školské sestry naší Paní
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Zdaleka ideme,
novinu vám neseme

Îiv˘ betlém

Foto: B. Maleãek

Do našeho chrámu Vzkříšení Páně zavítal v neděli odpoledne 2. ledna národopisný soubor Děcka
ze Skoronic vedený paní Marií Holmanovou.
Ve vánočně vyzdobeném kostele nám u oltáře
připomenuly nejen vzácné chvíle narození Ježíška,
ale i lidové zvyky a tradice. Pásmo koled a povídání ,,Zdaleka ideme, novinu vám neseme‘‘ nás
přeneslo do atmosféry Vánoc o několik let zpět
a připomenulo nám, jak skromně, ale srdečně, trávili tyto svátky naši dědečkové a babičky.
Vystoupení bylo velmi hezké, poučné i vtipné
a i když fotografie nezpívají krásně jako děcka ze
souboru, snad vás přenesou do atmosféry svátků
a možná si taky vzpomenete na nějakou historku,
kterou vám babička, dědeček, strýček či tetička
vypravovali.
Věra Kohoutková

Živý betlém na Palackého náměstí
Biblický příběh Marie putující spolu s Josefem
do Betléma, kde Marie ve chlévě porodila syna
a položila jej do jesliček, nám v sobotu na Boží
hod vánoční (25. prosince) předvedly děti spolu
s dalšími farníky živým betlémem.
Letošní živý betlém se oproti loňskému odehrával většinou na náměstí. Průvod vyšel z dolní
části náměstí za doprovodu Zámecké kapely před

radnici. Zde stovkám přihlížejících děti i dospělí
zahráli příběh o narození Ježíše Krista. Jezulátku
se poklonili tři králové, andělé, koledníci, skupina malých pastýřů, ale i malé děti s hračkami.
Po přesunu do kostela vyvrcholil pak živý betlém požehnáním v kostele. Zpěv koled byl střídaný četbou evangelia o narození Páně a klanění
mudrců.
red.

Dûcka ze Skoronic

Foto: V. Kohoutková

ČESKÁ DAŇOVÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA NOVOU SANKCI ZA POZDNÍ PODÁNÍ DAŇOVÝCH A OBDOBNÝCH PŘIZNÁNÍ A HLÁŠENÍ!

Za pozdní odevzdání daňového přiznání hrozí pokuta
Dne 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zák.
č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ), který po 18
letech nahrazuje dosud aplikovanou procesní
normu pro daňové řízení, tj. z. č. 337/1992 Sb.,
zákon o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Daňový řád který, (mimo jinémnoha jiných
zcela nových ustanovení), v ustanovení § 250
nově stanoví uvádí povinnost daňovéhomu subjektu, tedy osoby mající povinnost daň přiznat,
povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení
daně. Její výše je přímo zákonem stanovena
v rozsahurozmezí od 500 Kč do 300 000 Kč, bez
možnosti správního uvážení. To prakticky znamená, že finanční úřad musí pokutu udělit
i v případě, že daňové tvrzení přiznání zní na
velmi malou částku příp. na daňovou povinnost
ve výši nulau, na daňovou ztrátu, případně je součástí přiznání, vedle daně ve výši 0 Kč, také daňový bonus!
Proto opakovaně upozorňujeme, že pokud
daňový subjekt nepodá daňové tvrzení (řádné či
dodatečné viz § 1 odst. 3 DŘ) přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, v zákonem stanovené
lhůtě, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo jej podá
po stanovené lhůtě se zpožděním delším než
5 pracovních dnů, je povinen uhradit pokutu
ve výši nejméně 500 Kč, bez možnosti jejího
prominutí.
Pokuta se daňovému subjektu sděluje platebním výměrem, přičemž je splatná do 30 dnů ode
dne oznámení platebního výměru.
Výše popsaná pokuta se týká všech daňových přiznání, např. přiznání
(Odd. 110)Výše popsaná pokuta se netýká
pouze daňových přiznání, ale také
a) v případě plátců daně z příjmů fyzických
osob nově i vyúčtování daně, tj. vyúčtování
daně ze závislé činnosti a vyúčtování daně
z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní

sazby. I v těchto případech není podstatné, zda je
vyúčtována daň v kladných hodnotách (tedy byla
povinnost skutečného odvodu sražené daně),
nebo je daň ve výši nula Kč, případně je vyúčtován pouze daňový bonus, hrazený plátcem
z vlastních prostředků podle § 35d zákona o daních z příjmů.
Stejná pokuta se týká i případů pozdě podaného (nebo nepodaného) hlášení podle § 38d
odst. 3 zákona o daních z příjmů v případě sražené daně z příjmů nerezidentům.
b) (Odd. 120) Pokud se jedná o poplatníky
DPPOdaně z příjmů právnických osob
(DPPO), upozorňujeme na to, že výše uvedená
sankce se vztahuje mj. i na všechna řádná daňová přiznání, jakož i na dodatečná daňová přiznání za předchozí období, kde zákonná lhůta
pro jejich podání připadne na období po 1. 1.
2011, tj. zejména:
- na řádná daňová přiznání za zdaňovací období trvající 12 měsíců podaná ve lhůtách dle
§ 136 DŘ
- na řádná daňová přiznání za období, za která
je povinnost podat tato přiznání, u nichž jsou
lhůty pro jejich podání speciálně upraveny
v § 38m ZDP zák. o dani z příjmů
- na řádná daňová přiznání za období, za která
je povinnost podat tato přiznání např. při vstup
daňového subjektu do likvidace, ukončení likvidace viz § 240 odst. 5 DŘ, při daňových řízeních
vedených v souvislosti s insolvenčním řízením
viz § 244 DŘ.
- případně na dodatečná daňová přiznání – viz
§ 141 DŘ
Upozorňujeme, že neziskovým organizacím
byla s účinnosti od 1. 1. 2011 z. č. 346/2010 Sb.,
který byl novelizován ZDP v § 38m odst. 8, udělena výjimka z ust. § 136 odst. 5 DŘ, tzn. že tomuto okruhu poplatníků, kterému nevznikla ve
zdaňovacím období daňová povinnost na DPPO

k níž je registrován, nevzniká povinnost tuto skutečnost sdělovat správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
c) Plátce daně z přidané hodnoty (DPH)
upozorňujeme, že (Odd. 130) termín pro podání
přiznání, či souhrnného hlášení je dle § 101 a 102
zák. o DPH do 25 dnů po skončení zdaňovacího
období; pokuta bude vystavena i v případě, kdy
se jedná o uplatnění nadměrného odpočtu.
d) Poplatníci majetkových daní jsou povinni
podat místně příslušnému správci daně přiznání:
- k dani z nemovitostí – zákonnýv termínu do
31. 1.
- k dani silniční – v termínu do 31. 1.
- k dani darovací – zákonnýv termínu do 30
dnů od obdržení zapsané smlouvy z katastru, a to
i v případě přiznání podaného na nulovou
částku při vzniku nároku na osvobození ( toto
se týká zejména daně darovací u převodu bytů
z bytového družstva na jeho členy).
- k dani dědické – zákonnýv termínu do 30
dnů od nabytí právní moci usnesení o dědictví
- k dani z převodu nemovitostí – zákonný v termínu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci,
v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, a to i v případě přiznání podaného na
nulovou částku při vzniku nároku na osvobození (toto se týká zejména daně darovací u převodu bytů z bytového družstva na jeho členy).
Podrobnější informace najdete mimo jiné na
internetových stránkách české daňové zprávy
http://cds.mfcr.cz/, kde v části: „daně elektronicky“ najdete i jednotlivé daňové formuláře
k vyplnění. Věnujte ve vlastní zájmu též pozornost informacím, které jsou začátkem roku 2011
zveřejňovány v tisku či jiných veřejných informačních médiích.
Mgr. J. Odvářka,
tiskový mluvčí Finančního ředitelství v Brně,
a Finanční úřad ve Slavkově u Brna
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MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, v posledním článku minulého
roku jsme si popřáli a oslavili Nový rok. Po uzávěrce Zpravodaje následovaly 2 motoakce: na
Štědrý den byla odstartována z Koláčkova náměstí tradiční vánoční jízda zvaná Vánočka.
Díky příznivému počasí bylo bohaté obsazení
strojů mnoha značek a obsahů od 50 cm3 –
Fechtlů a mopedů až po nové stroje s obsahem
přes 1000 cm3 a všechnu tu krásu uzavíralo několik čtyřkolek. 30. Prosince začala připravovaná akce pod názvem Plochá dráha – zavírání
šoupátek. V dopoledních hodinách bylo hřiště
upraveno pracovníky technických služeb. Po odhrnutí sněhu a tím i vyznačení trati, ohraničení
a tím i zabezpečení kuželi a pneumatikami. Zároveň přichystali dvě ohniště pro zahřátí. Po prezentaci a technické přejímce jezdců a strojů následovaly tréninkové jízdy, které určily pořadí
pro odpolední závod. Ve 14 hodin byl odstartován závod první čtveřice jezdců, která absolvovala 4 okruhy. Celá akce probíhala za krásného
slunečního počasí bez větru, ale za mrazu kolem
–10 °C. Nadšení jezdců, pořadatelů, doprovodu
i diváků bylo tak velké, že ani mráz průběh závodu neovlivnil. Akce probíhala velmi rychle,
neboť v tuto roční dobu je den, byť i sluneční,
velmi krátký, takže jsme vše stihli za denního
světla. Připojuji malou zmínku o zúčastněných
strojích. Některé Fechtly měly terénní pneuma-

tiky, většina však byla vybavena normálními silničními. Vlivem tvrdé, přemrzlé a hladké trati se
tyto stroje chovaly jako výkonná plochodrážní
Esa, což znamená, že zadní kolo bylo v záběhovém smyku. Proto bylo v tomto terénu mnoho
lehčích pádů, skluzů, ale bez úrazů a následků.
Pro diváky bylo toto skotačení na ledě jistým
zpestřením. Závodu se zúčastnilo též několik pitbiků, jejichž silné, čtyřdobé motory vytvářely
nejen oku, ale i uchu správnou kulisu. Na jednom z těchto strojů přijel i pan Ivo Kaštan, několikanásobný účastník Rally Dakar, jehož doprovázela dvanáctiletá dcera. Vrcholem
podívané bylo, že se oba v řízení stroje střídali.
Nutno podotknout, že nejen trať byla dobře připravena, ale také bylo dobře postaráno o občerstvení. Podával se dobrá svařák, groček, čaj
i klobásky na roštu, a to v restauraci U dvou kapříků. Po 16. hodině skončily jízdy a nastala dekorace všech zúčastněných závodníků. Celý průběh závodu fotografoval velmi pečlivě a obětavě
pan Radek Lánský, jemuž pořadatelé na tomto
místě děkují jak za fotodokumentaci, tak
i úpravu trati. Fotografie jsou k nahlédnutí na
webu: www.veslavkove.cz a v klubové skříňce
u kostela.
Na závěr oznamujeme přijetí nového člena do
našeho motoklubu sedmnáctiletého juniora Oldřich a Hanáka. Tak jako všichni mladí i on začí-

nal na minibike, pokračoval na stroji honda o obsahu 70 cm3, na němž dosahoval dobrých výsledků a mnohokrát stál na stupních vítězů. V sezoně 2008 přešel do kategorie 125 cm3 Sport, ve
které se umísťoval na bodovaných místech i na
stupních vítězů. Je to talent silničních rychlostních závodů s dobrým rodinným zázemím. Pokračuje v tradici jak dědy, tak i otce, kteří mají
bohaté zkušenosti ze svých mladých let, kdy
každý z nich několik roků závodil. Na základě
Oldových výsledků v předchozích třídách bude
letos startovat na stroji Honda 600 cm3 sport. Přejeme mu hodně úspěchů.
J. M.

Výsledky finálových jízd
jednotlivých kategorií

Na ploché dráze

Třída A fechtl úpravy – finále
1.Vratislav VRBA
2. Josef GONDA
3. Ivo KAŠTAN, Terezie KAŠTANOVÁ
4. Michal BOUDNÝ
Malé finále
1. Luboš KUBÍČEK
2. Svatopluk MATUŠTÍK
3. Karel MLČOCH, Lukáš ŠKRABAL
4. Lukáš KRAUSE, Jiří DANHEL

Foto: 2x R. Lánsk˘

Zavírání šoupátek ukončilo sezonu
Ve čtvrtek 30. prosince odpoledne za slunečného mrazivého počasí proběhlo na tréninkovém fotbalovém hřišti Zavírání šoupátek na
ploché dráze za vydatné podpory Technických
služeb města Slavkova. Ve třech kategoriích
třídy A „fechtl úpravy“ , třídy B „ fechtl klasik“
a C „volná třída PITBIKE do 200ccm“ se závodů účastnilo celkem 36 jezdců ve 24 týmech.
Z jednotlivých základních a opravných rozjížděk
se jezdci klasifikovali do semifinále ve třídě
A a do finále ve třídách B a C. U nejvíce obsazené třídy „A“ jsme viděli v malém a velkém finále těsné souboje se střídáním se ve vedení.

Celý závod byl zpestřen mnoha šťastnými pády.
Jsme rádi, že náš host pan Ivo Kaštan dal přednost našim závodům před účastí na vytrvalostní
rallye v Jižní Americe. Jako jediný tým se střídal spolu s dcerou Terezií v průběhu každé rozjížďky.
MK Austerlitz spolu se všemi diváky, kterým
děkuje za povzbuzování, uzavřel pro rok 2010
šoupátka. Děkujeme za pomoc při přípravě akce
TSMS, především jeho řediteli, MěÚ Slavkov
za podporu a stanici PHM a tepla „U dvou kapříků“ za osvěžení a teplo krbu.
Za MK Austerlitz J.Z.

Třída B fechtl klasik – finále
1. Kamil ŠRÁMEK, Michal JINDRA,
Jan HUBÁČEK
2. Rostislav KUBÍČEK
3. Josef PAVÉSKA, Petr ROZSYPAL ml.
4. Radim ZREBNÝ, Jaroslav ZREBNÝ
5. Radek KABÁT
Třída C volná třída PITBIKE
do 200 ccm – Finále
1. Martin HUBÁČEK
2. Michal JINDRA
3. Mirek MAREK
4. Milan KOZUBSKÝ

Kalendář akcí – únor 2011
Datum

5. 2.
5. 2.
5. 2.
5. 2.
11. 2.
12. 2.
18. 2.
19. 2.
23. 2

hod.

od 8.00
od 20.00
od 14.00
od 20.00
od 20.00
od 20.00
14.00

druh

akce

místo konání

sport.
spol.
spol.
spol.
spol.
spol.
spol.
sport.
spol.

Zimní střelecká liga
5. městská zabijačka
39. sportovní ples
Setkání fotbalových veteránů Slavoje Slavkov
Ples ISŠ
Ples ZŠ Tyršova
4. Motobál
Zimní střelecká liga
Edukační odpoledne pro diabetiky za účasti lékařů a zdravotníků
Praktické ukázky měření glykémie, TK, aplikace inzulinu, zdravá výživat apod.

Zámecká střelnice
Palackého nám.
sál centra Bonaparte
Zámecká vinárna (Eda)
sál centra Bonaparte
sál centra Bonaparte
společ. dům Bonaparte
Zámecká střelnice
zasedací síň MÚ

poﬁadatel

E-com Slavkov
Město Slavkov, Rostěnice, a.s.
SK Slavkov u Brna – fotbal
Fotbaloví veteráni SK Slavkov
ISŠ Slavkov u Brna
ZŠ Tyršova
MK Austerlitz
E-com Slavkov
Svaz diabetiků ČR
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Rady do zahrady – únor: bramborová sadba, ovocné stromky
Pranostika: Jestli únor honí mraky, březen staví
sněhuláky.
Jídelníček bez brambor si můžeme jen těžko
představit. Avšak můžeme si vybrat i podle chuti,
pokud nás dokáže chuť určité odrůdy nadchnout.
Mnozí z nás však tyto otázky neřeší. Maximálně
rozlišíme odrůdu podle varného typu – zda se
hodí spíše na kaši (kypré s moučnatou konzistencí) nebo do bramborových salátů (pevné s lojovitou konzistencí). O tom, že rozdíly mezi odrůdami jsou výrazné stejně jako u jablek dokazuje
to, že v Evropské unii je evidováno 1293 odrůd.
V ČR je v současné době registrováno 157 odrůd
brambor z toho 40 českých.
Naše organizace ČZS zajišťuje pro zájemce
kvalitní a uznanou bramborovou sadbu v pěti odrůdách, a to:
COLETTE – velmi raná, hlízy větší, oválné
s mělkými očky, počet pod trsem 12, varný typ
BA, vařené mají jemnou strukturu, po uvaření
netmavnou, slupka i dužnina žlutá, odolná virovým chorobám i plísni bramborové.
IMPALA – velmi raná, varný typ B, výnos
střední, hlízy dlouze oválné, počet pod trsem 10,
mělčí, vlhčí, po uvaření netmavnou, vhodná na
loupání, slupka i dužnina žlutá.

Sojka obecná

Foto: M. Hrabovsk˘

Ëuh˘k ‰ed˘

ROSÁRA – velmi raná, osvědčená pro naše
podmínky, úroda pravidelná větší, počet pod
trsem 13, varný typ BA, vařené hlízy jsou pevné,
velmi odolná virovým chorobám, plísni bramborové, slupka červená, dužnina žlutá, hlízy oválné.
MARABEL – raná, varný typ B, výnos
střední, počet hlíz 12, vyniká vysokou kvalitou,
vyznačuje se hlízami pěkného tvaru s mělkými
očky a žlutou slupkou i dužninou.
LAURA – poloraná, varný typ B, hlízy středně
velké, dlouze oválné, středně moučnaté, netmavnou, odolná virovým chorobám, plísni bramborové a k hnilobám, slupka červená, dužnina tmavě
žlutá, počet pod trsem 12.
Pokud se rozhodnete pro některou z kvalitních
odrůd, vhoďte svoji objednávku s uvedením odrůdy, počtem kg, adresou, popřípadě telefonem do
schránky v Domě zahrádkářů Čs. armády 252 do
13. března 2011. Balení je po 25 kg a je možno objednat i menší množství. Prodej bude oznámen po
dovozu dle počasí. Cena se nebude výrazně lišit od
sadby v roce 2010. Taktéž je možno ve stejném termínu objednat stromky broskvoní i ostatních
ovocných stromků pro jarní výsadbu.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža.

Foto: M. Hrabovsk˘

Zatmûní slunce

Foto: M. Hrabovsk˘

Zima a zimní hosté na‰í pﬁírody, dominanty na obloze
Příchod kalendářní zimy o zimním slunovratu
přinesl oteplení, o vánocích zmizely i zbytky sněhu,
silné mrazy uprostřed prosince nástupem tradičně
nejchladnějšího měsíce ledna naopak ustoupily. Polevily starosti s přikrmováním zvěře, v lesích protahování cest mezi krmnými zařízeními pro zvěř
spárkatou, rybářům starosti s okysličováním vody.
Sněhová obnova v prvních a posledních dnech měsíce informuje i sadaře o nebezpečí ohryzu. Počet
zaječích stop se však zřetelně snížil oproti předcházejícím létům. Chovatele drůbeže o výskytu
kuny skalní, kterých je ve městě stále dost. Za zmírnění mrazů jsou aktivní i veverky, hledají své ořechy nebo žaludy, které si zahrábly do země nebo
uložily do stromových dutin. V případě dostatku si
je uschovávají i do sněhu. Do zahrad přilétají
i sojky, dříve lovení lesní ptáci, dnes již řadu let celoročně chráněné. Invazní zimní hosté se ve větším
počtu zatím neobjevují. Svoje místo mezi predátory
drobných ptáků potvrdil i ťuhýk šedý, největší z našich, dnes již dvou, dříve čtyř druhů ťuhýků, který
prudce zaútočil na drobnou sýkorku na okenním
parapetu, kde sbírala předkládaná semena. Po prudkém nárazu do okenní tabulky zůstal několik minut
ležet nehybně břichem nahoru na vrstvě čerstvého
sněhu. Po chvilce se začal hýbat a poletovat, než se
úplně zorientoval a zmizel v okolních zahradách.
Velký ťuhýk šedý za vysoké sněhové pokrývky nedokáže ulovit drobné hlodavce pod sněhem, kteří
jsou jeho častou kořistí.
Na nezamrzající vodě přítoku Litavy Prostředníček u sídliště Polní byl zjištěn vzácný chřástal
vodní, žije skrytě v porostech rákosu a vodních
rostlin kterými se i živí v době zimního nedostatku
hmyzu. Ze čtyř druhů chřástalů dříve běžných, odvodňováním pozemků z naší přírody téměř zmize-

lých se pozvolna dva druhy opět vrací. Chřástali žijí
velmi skrytě, neradi létají, nejčastěji na sebe upozorní hlasitým voláním v době hnízdění. Podle Červeného seznamu ptáků České republiky je chřástal
vodní v šestistupňové kategorii ohrožení na třetím
místě jako druh ohrožený, dříve kriticky ohrožený.
Zajímavostí nynější zimy plné zvratů byly
i úkazy na obloze. Dominantou prosincových nocí
byla planeta Jupiter, krátce po západu Slunce nad
východním obzorem v první polovině noci, v ranních hodinách ještě nápadnější druhá největší planeta Saturn, velmi jasný, třpytící se sluncem ozářený často jediný na noční obloze nad Slavkovem,
jako by zdůrazňoval chlad zimních třeskutých
mrazů v polovině prosince, arktický mráz, který
sevřel i náš kraj. Dlouho očekávaná událost roku,
částečné zatmění slunce bylo i u nás pozorovatelné.
Měsíc, na své dráze blíže k Zemi (pouhých 380
tisíc km) jevil se stejně velký jako Slunce. Ve chvíli,
kdy se mraky rozestoupily, viděli jsme zakrytí
Slunce Měsícem.
Astrologie, která hledá vztahy, důsledky a souvislosti mezi momentálním postavením Slunce,
Měsíce, planet, zasahuje i do meteorologie. Astrologické předpovědi byly dříve více rozšířeny, byly
však pověrečné. Světový klimatický koloběh není
ještě dostatečně známý, lidé na vliv postavení planet věří i dnes. Ať chceme či nechceme, jsme šokováni zprávami jako: „rok nezačíná dobře, začíná
infekcemi po celé Evropě, přírodní katastrofy nejen
u nás, ale i globálních rozměrů ve světě, ptáci padají z nebe v severní Evropě i na Americkém kontinentu patrně vlivem stále intenzivnějšího používání pyrotechniky na přelomu roku, tentokrát
i přelomu desetiletí“.
M. Hrabovský, P. Navrátil
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Po vánočním hodování se musíme opět vrátit
k takovému dennímu režimu, aby nám glukometr
ukazoval příznivé hodnoty krevního cukru. V lednu
a únoru ukazuje zima svou moc a nadělí množství
sněhu a ledu. Proto si musí dávat pozor zejména senioři. Měli bychom mít dobré boty s protiskluzovou
podrážkou a nehanbit se při chůzi používat opornou
hůl, ještě lépe dvě hole, které se používají k severské chůzi. Za oknem už můžeme vypěstovat výhonky pažitky, cibulky, řeřichy. Vyzkoušejte také
naklíčené obilí, nebo luštěniny doplněné strouhanou
mrkví, nakrájeným čínským zelím s česnekem, cibulkou, solí, pepřem nebo křenem. Je to doslova vitaminová bomba, protože příroda vkládá to nejlepší
k novému růstu plodin. Starší lidé nemají pocit
žízně, ale zvláště diabetici by měli dodržovat kromě
množství sacharidů také pravidelný denní příjem
tekutin. Vrásčitou a vysušenou kůži nezachrání
žádný drahý kosmetický krém.
Vypracovali jsme rámcový program zdravého životního stylu na rok 2011 a můžete si ho vzít v naší
kanceláři v dětské části polikliniky vchod F, každé
úterý dopoledne. Už teď se můžete přihlásit na rekondiční pobyt do Luhačovic, nebo na ozdravný
pobyt u moře zase do italského Bibione. Každé
pondělí od 15.30 hodin cvičíme v tělocvičně ISŠ
pod odborným vedením Mgr. Jany Sekerkové.
Zdravý pohyb je podmínkou lepšího vstřebávání inzulinu a také k udržení dobré kondice do vysokého
věku.
Diabetes mellitus je složité metabolické onemocnění, vyznačující se zejména špatným využíváním sacharidů v organismu, protože slinivka nevylučuje inzulin. Cukrovka je zatím onemocnění
nevyléčitelné, ale dá se dobře kompenzovat, ovšem
vyžaduje to spolupráci pacienta s lékařem. Nestačí
jen polykat předepsané léky, nebo píchat si inzulin,
ale vyžaduje to změnu denního režimu a především
stravování. Proto musí být diabetik dobře poučen
o své nemoci i o tom, že si musí pravidelně kontrolovat tlak krve, hladinu cukru i cholesterolu. Musí
pravidelně chodit na vyšetření očí, nervů, funkce
ledvin a cév. Lékaři, zvláště diabetologové mají
stále plné čekárny a na vyšetření pacienta mají čas
15–20 minut. Už vůbec nezbývá čas na dotazy pacientů a na to jak prakticky dodržují doporučení lékařů a zdravotníků. Proto jsme se rozhodli pozvat
všechny diabetiky, kteří mají zájem na dobré kompenzaci cukrovky na středu 23. února do zasedací
místnosti MÚ ve Slavkově. Od 14 hod. se zde uskuteční za přítomnosti diabetoložky MUDr. Jany Palové, odborné sestry Emilie Trávníčkové, nutriční
terapeutky Míši Hejmalové a Ing. Petra Třísky
první edukační odpoledne. Celé odpoledne
chceme věnovat praktickým radám jak si měřit glykémii, jak si bezbolestně aplikovat inzulin, jak poznáte stavy hypo a hyperglykémie, jak si správně
rozdělit denní doporučené dávky sacharidů. Budete
se moci zeptat na všechno, na co není čas v ordinaci
a prakticky si vše vyzkoušet. Představíme vám také
výrobky firmy Racio a další vhodné pro diabetiky.
Představíme také celý program Svazu diabetiků na
rok 2011 a budete mít možnost zapojit se do našich
aktivit ve prospěch diabetiků. Věříme, že přijmete
naše pozvání a přijdete si prakticky vyzkoušet, jak
se dá žít s cukrovkou bez zbytečných komplikací.
Nezbývá mně nic jiného, než na začátku roku
ocitovat Cicera: „Doufáme v to, co si přejeme, ale
musíme přetrpět to, co přichází.“ Bohužel týká se to
i příspěvků pro diabetiky z rozpočtu ministerstva
zdravotnictví. Protože nám na letošní rok budou výrazně kráceny, muselo naše ústředí přikročit ke zvýšení členských příspěvků nejméně ve výši 100 Kč
za rok.
Marie Miškolczyová
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kina.365dni.cz

5. 2. sobota 19.30 hod. HLAVA, RUCE, SRDCE
110 minut
6. 2. neděle 19.30 hod. Film je zasazen do časoprostoru Rakousko-Uherska v době 1. světové války a po ní. Režisér David Jařab k tomu
dodává: Domnívám se, že právě toto období je oním časem ve kterém se začaly „lámat dějiny“. Onen zvláštní
poklidný stav před bouří, pocit, že se bude muset něco začít měnit, ale zároveň pocit že je nám v tom starém
světě dobře, touha modernizovat, emancipovat, osvobozovat, to všechno vyvolalo požár, kterým se započal
rozpad starého řádu a s ním vznik nových neřádů. Hrají: Viktorie Čermáková, Roman Zach, Martin Finger, Ivana
Uhlířová, Jiří Schmitzer, Jaroslav Plesl.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupný od 12 let
12. 2. sobota 19.30 hod. POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
98 minut
13. 2. neděle 19.30 hod. Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře. Hořkým humorem ilustruje, jak lehké je pro naše
iluze ze sebe dělat blázny. Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom manželský pár Alfieho (Anthony
Hopkins) a Helenu (Gemma Jones) ale i jejich dceru Sally (Naomi Watts) s manželem Royem (Josh Brolin).
Režie: Woody Allen. Film USA.
Mládeži přístupný od 12 let
95 minut
19. 2. sobota 19.30 hod. JÁ, PADOUCH
20. 2. neděle 16.30 hod. Producent Doby ledové Chris Meledandri stvořil animovanou komedii, která představuje zbrusu nového hlavního
hrdinu. Ukrutného záporáka jménem Gru, který se nezastaví před žádnou špatností, na druhou stranu ale umí být
nekonečně zábavný. Ať už prostřednictvím armády žlutých pomocníků, Mimoňů, nebo díky Jiřímu Lábusovi, který
Gruovi v češtině propůjčil svůj hlas. Tvůrčímu týmu se podařilo stvořit film opravdu pro všechny. Kluci ocení
Gruovy technické vychytávky, holky budou inklinovat k neodolatelnému dívčímu trojlístku a pro starší jsou určené
„dospělé“ gagy, jimiž je film prošpikován. A to jsme ještě nezmínili Mimoně, roztomilé žluté poplety, kteří budou
„tvrdit“ humor stylem Veverky z Doby ledové nebo tučňáků z Madagaskaru. Dále v českém znění Jan Přeučil,
Jiří Hromada, Alena Kokrdová, Ivana Korolová.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupný
92 minut
26. 2. sobota 19.30 hod. SHREK: ZVONEC A KONEC
27. 2. neděle 16.30 hod. Repríza čtvrtého a posledního dílu Shreka. A co nás v tomto díle čeká? Mnohem drsnější Fiona, otylý kocour v botách
a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama. Shrek totiž poznal na vlastní kůži, jaké to
je, když se žije šťastně až do smrti a vůbec se mu to nelíbí. Protože se mu stýská po době, kdy byl „pravým netvorem“
podepíše Shrek smlouvu se lstivým prodavačem iluzí Rampelníkem. V tu chvíli se ocitne ve zvrácené verzi království,
kde jsou zlobři houfně pronásledování. Teď musí Shrek napravit co spískal, zachránit přátele, obnovit svět takový, jaký
býval, a znovu získat svou Pravou lásku.Animovaná komedie v českém znění.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupný
90 minut
5. 3. sobota 19.30 hod. RODINKA
6. 3. neděle 19.30 hod. Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich muži
v nejlepších letech) a „novými“ rodinnými příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla.
Sympatické na tomto setkání je, že dnešní RODINKA „zdědila“ originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu
v ztřeštěných nápadech i schopnost tolerance a že jde pořád o malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro které je
rodina a vzájemná soudržnost na prvním místě. Režie: Dušan Klein. Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír
Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráčková, Lenka Vlasáková a další.
Mládeži přístupný
98 min.
12. 3. sobota 19.30 hod. FOTŘI JSOU LOTŘI
13. 3. neděle 19.30 hod. Mezi druhým dílem a aktuálním pokračováním uběhlo pět let, během kterých se z Grega a Pam stali rodiče. Byť Jack už
vzal Grega na milost, ten má pořád pocit, že mu musí něco dokazovat. Navíc – v životě nemáte nikdy nic jistého, říká
o filmu Fotři jsou lotři jeho režisér Paul Weitz. Jisté je, že se komedie Fotři jsou lotři může pyšnit mimořádně
reprezentativní hereckou sestavou, v níž hvězdy minulých dílů kromě Jessicy Alby doplňují například Laura Dern či
Hervey Keitel. Dále hrají Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streissand, Owen Wilson. Film USA
v českém znění.
Mládeži přístupný

Pozn.: od 22. ledna se hraje jen o víkendech
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Se mnou to zvládnete lépe!

Husqvarna 445

Výkon 1,5 / 1,6 kW – hmotnost bez lišty a ėetözu 4,7 / 4,2 kg – doporuêená délka
lišty 15"/38 cm
Bøžná cena 7.490 Kî / 9.290 Kî

Výkon 2,1 kW – hmotnost bez lišty a ėetözu 4,9 kg – doporuêená délka lišty 15"/38 cm

5258594-01

Husqvarna 240 e-series / 435

Šek na broušení úetÝzu
ZDARMA
Po pėedložení tohoto šeku na naší prodejnö vám bude ėetöz vaší pily zdarma nabroušen.
Platí pro 5 broušení.

AkÑní cena

Jméno zákazníka:.............................................................................................................................................................
Bez jména zákazníka, razítka a podpisu prodejce je šek neplatný.

Razítko a podpis prodejce:

Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2011 HUSQVARNA.
Všechna práva vyhrazena.

1× 1× 1× 1× 1×
1× broušení ėetözu

1× broušení ėetözu

1× broušení ėetözu

1× broušení ėetözu

1× broušení ėetözu

Po nabroušení odstėihnöte

Po nabroušení odstėihnöte

Po nabroušení odstėihnöte

Po nabroušení odstėihnöte

Po nabroušení odstėihnöte

Bøžná cena 11.290 Kî

6.690 KÑ / 7.990 KÑ

AkÑní cena

Pila Husqvarna 435: možnost financování
10×10 bez navýšení, møsíîní splátka: 799 Kî*

9.990 KÑ

BONUS: náhradní lišta a Ĕetöz v hodnotö 1.020 Kì

BONUS: šek na 5 broušení Ĕetözu zdarma

SLEVA
2.500 Kì

Husqvarna 460 Rancher

Husqvarna 353

Výkon 2,7 kW – hmotnost bez lišty a ėetözu 5,8 kg – doporuêená délka lišty 15"/38 cm

Výkon 2,4 kW – hmotnost bez lišty a ėetözu 5,0 kg – doporuêená délka lišty 15"/38 cm

Bøžná cena 15.990 Kî

AkÑní cena

Bøžná cena 17.490 Kî

13.690 KÑ

AkÑní cena

14.990 KÑ

BONUS: náhradní lišta a 2 Ĕetözy v hodnotö 1.461 Kì

Husqvarna 346 XP®

Husqvarna 576 XP®

Výkon 2,7 kW – hmotnost bez lišty a ėetözu 5,0 kg – doporuêená délka lišty 15"/38 cm

Výkon 4,2 kW – hmotnost bez lišty a ėetözu 6,6 kg – doporuêená délka lišty 18"/45 cm

Bøžná cena 18.990 Kî

AkÑní cena

16.990 KÑ

BONUS: dvoutaktní olej XP® 4 l, náhradní lišta
a Ĕetöz v hodnotö 1.765 Kì

Bøžná cena 26.990 Kî

AkÑní cena

23.490 KÑ

BONUS: dvoutaktní olej XP® 10 l
a ochranná pĔilba v hodnotö 3.640 Kì

*FINANCOVÁNÍ 10×10 – pėímá platba 10 %, poêet splátek 9, RPSN 0 %. Ceny jsou pouze doporuêené vêetnö DPH.
Hodnoty bonusġ jsou vyjádėené v prodejních cenách vêetnö DPH a byly aktuální v dobö uvedení do tisku, nicménö
tyto hodnoty se mohou böhem roku mönit. Zmöny cen mohou nastat také ve spojení s fluktuací möny. Odpovödnost
za tiskové chyby vylouêena. Akce platí do 10. 3. 2011.
Spoleênost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobkġ, a proto si vyhrazuje právo zmönit design, specifikace a vybavení bez pėedchozího upozornöní. Obrázky bonusġ jsou ilustraêní.
Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2011 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

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

www.rumpova.cz

