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Rok spolupráce Zámku Slavkov – Austerlitz
a Renaissanceschloss Rosenburg
Rok 2012 se na Zámku Slavkov – Austerlitz ponese ve znamení spolupráce s rakouskou obcí Rosenburg, která se pyšní nádherným renesančním
zámkem stejného jména. Nutno podotknout, že oba
zámky patří mezi vybrané „top výletní cíle“.
Předmětem projektu, který byl k této spolupráci
zpracován, je snaha o propojení turistických cílů

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, přestože
se měsíc leden blíží téměř ke
svému konci a zima brzy vstoupí
do své druhé poloviny, počasí
nám svých charakterem prozatím zimní období příliš nepřipomíná. Občasný přímrazek či
ranní jinovatka a ojedinělé sněžení jsou v posledních dnech a týdnech spíše vzácností. Přesto se tyto skutečnosti nedotýkají dalších
typických tradic tohoto období. Příroda i nadále odpočívá zimním spánkem.

25. února

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)

v Dolním Rakousku a na jižní Moravě s důrazem na
podporu a zvýšení přeshraničního cestovního ruchu.
Důvodem realizace projektu je motivace turistů k obsáhlejším a vícedenním výletům mezi jižní Moravou
a Dolním Rakouskem. Tento projekt by měl přispět
k zpřístupnění konkrétních kulturních aktivit tuzemského i zahraničního partnera veřejnosti.
Mezi aktivity projektu patří především vytvoření
společných propagačních materiálu v ČJ/NJ mutaci.
Tyto materiály nejen informují o obou objektech, ale
zahrnují také společnou nabídku služeb, které byly
pro rok 2012 na obou zámcích v souvislosti s projektem připraveny. Balíčky služeb nabízí turistům vzájemné poznání a prohlídku obou objektů a jsou
navázány na kulturní akce pořádané během roku. Nabídka zahrnuje také vzájemnou kulturní výměnu mezi
objekty, kdy v úvodu sezony 2012 bude na ZS-A
zpřístupněna výstava věnující se renesančnímu sokolnictví z Renaissanceschloss Rosenburg a v Rosenburgu bude po celou sezonu 2012 k vidění výstava
pohlednic s napoleonskou tematikou ze ZS-A.
Propagace projektu bude probíhat nejen v rámci
inzerce v domácích i zahraničních periodikách, ale

také prostřednictvím tiskových konferencí. První
z nich proběhla na Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2012, kde byl
projekt představen a kde se i ve velké konkurenci
těšil mimořádnému zájmu sdělovacích prostředků.
Lze říci, že celý veletrh Regiontour 2012 se pro
ZS-A nesl především ve znamení spolupráce s Renaissanceschloss Rosenburg, která zde byla hojně
propagována.
Předpokládáme, že díky vzájemné spolupráci Rosenburgu a ZS-A bude vzrůstat návštěvnost na obou
zámcích a díky synergickým efektům i v dalších zařízeních postupně po celém regionu. Mezi trvalé výstupy projektu bude patřit přetrvávající komunikace
mezi oběma subjekty a vzájemná informovanost
o pořádaných akcích a jejich oboustranná propagace.
Je pravděpodobné, že i v budoucnu, po ukončení
projektu, budou oba objekty i nadále organizovat
společné aktivity. Přínosem projektu bude nepochybně zviditelnění ZS-A v ČR i v Rakousku včetně
vzbuzení zájmu médií o zámek a o město Slavkov
u Brna.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
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Společný stánek města a zámku na veletrhu Regiontour 2012

Foto: J. Blažek

Účast města a zámku na veletrhu Regiontour 2012
Ve čtvrtek 12. ledna byly zahájeny veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour 2012. Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech se
i tentokrát účastnilo město Slavkov u Brna se Zámkem Slavkov – Austerlitz. Již 21. ročník tohoto veletrhu obsadil největší pavilon brněnského výstaviště
a svou nabídkou zaplnil halu P do posledního místa.
Město Slavkov u Brna a ZS-A se opět představili
společnou expozicí, kde se návštěvníci mohli seznámit s připravovanou nabídkou kulturních a společenských akcí na rok 2012. Za tímto účelem jim byly
k dispozici 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.
Hlavním nosným tématem účasti ZS-A na Regiontour 2012 byla spolupráce ZS-A a rakouské obce
Rosenburg s jejím renesančním zámkem stejného
jména, navazující na aktivity v rámci TOP Výletní
cíle jižní Moravy a TOP Ausflugziele Niederösterreich. Prezentace projektu, vedle každodenní prezentace na stánku, proběhla na tiskové konferenci
pořádané Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy
a na odborném semináři „Průvodce cestovního ruchu
– specialista pro Jihomoravský kraj“. I z tohoto pohledu lze naši účast a prezentaci hodnotit více než
pozitivně.

Dalším významným bodem účasti na Regiontour
byla prezentace partnerů města z Jihomoravského
kraje a ze zahraničí. Konkrétně se za účelem společné prezentace vedle ZS-A a města Slavkov u Brna
na jednom stánku sešli i zástupci dobrovolného sdružení obcí Ždánický les a Politaví a chorvatského
Pagu.
Oba veletrhy byly ukončeny v neděli 15. ledna
úderem 16. hodiny. Za čtyři dny dle odhadů BVV
mohlo veletrhy navštívit asi 30 tisíc osob, profesio-

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Silvestrovský

ohňostroj

Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna
(k článku na straně 17)

nálů cestovního ruchu, ale i koncových uživatelů,
akreditovalo se 391 novinářů, z toho 23 zahraničních.
Z těchto čísel je možné usuzovat, že i přes přetrvávající ekonomickou krizi zájem o cestování a navštěvování zajímavých lokalit u lidí neutuchá. Ba
právě naopak. A díky této situaci, budou lidé snad
i nadále vyhledávat místa pro dovolenou či výlety
především v rámci České republiky. Doufejme, že
tato situace se jen tak nezmění.

Již podeváté se sešli
občané v poslední den
roku na Palackého náměstí, aby se rozloučili
se starým rokem.
K tomu jim hrála Zámecká dechová kapela.
Ve 20 hodin náměstí
potemnělo a prostranství před zámkem prozářila ohnivá show.
Jasná obloha umožnila, aby ohňostroj
vynikl v plné kráse.
Návštěvníci nejen ze
Slavkova odcházeli
spokojeni.
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Slovo starosty: Budoucnost Bonapartu
(Dokončení ze str. 1)

Myslivci se starají o dostatek potravy pro
zvěř ve své honitbě, rybáři dohlížejí na podmínky pro ryby ve svých revírech. Sdružení,
spolky a další neziskové organizace pořádají
výroční členské schůze a valné hromady a hodnotí svoje činnosti za uplynulý kalendářní rok.
Rodiče jsou v očekávání na vysvědčení svých
dětí, které se současně nedočkavě těší na pololetní a jarní prázdniny, které jsou již za dveřmi.
Počátek kalendářního roku se též pravidelně
nese v duchu pořádání nejrůznějších společenských plesů školských i jiných organizací, sdružení a spolků. Nejinak je tomu i letos v našem
městě. Plesová sezona byla tradičně zahájena
již 8. městským plesem, který se uskutečnil ve
Společenském centru Bonaparte v sobotu
7. ledna. Po něm by mělo následovat šest dalších.
Pozornost slavkovské veřejnosti je však
v posledních dnech více nežli k vlastnímu plesovému dění upřena k budoucnosti tohoto kulturního domu, o které se v posledních dnech
velmi intenzívně jedná. Co je důvodem? Je to
skutečnost, že městu byl druhým spoluvlastníkem této nemovitosti, obchodní společností
PRELAX, spol. s r.o., nabídnut k odkoupení
její vlastnický podíl, tj. ideální ½ celé nemovitosti včetně veškerého vnitřního vybavení. Budova společenského domu na Palackého
náměstí č. p. 126 vždy byla jednou z dominant
centra našeho města a její stáří je datováno
k roku 1907. Má bohatou kulturní historii, jelikož se zde v minulosti konala celá řada významných kulturních a společenských akcí, jež
navštěvovali po celé generace lidé ze Slavkova
u Brna i širokého okolí a mělo zde domovské
zázemí mnoho slavkovských divadelních a hudebních spolků a souborů. V roce 2003 získala
spoluvlastnický podíl ideální ½ celé nemovitosti výše uvedená obchodní společnost, která
investovala nemalé finanční prostředky do roz-

šíření suterénních prostor i další úpravy některých dalších částí interiérů této budovy. Poté
zde tato firma na základě dlouhodobé smlouvy
o budoucím užívání a správě nemovitosti začala provozovat restaurační a sportovní aktivity,
kulturní a společenské akce i komerční pronájmy a prodeje. V té době se zdálo, že společenský dům opět bude plnohodnotně žít a stane
se kulturně-společenským centrem pro návštěvníky z našeho města i přilehlého regionu.
Bohužel se však, díky mnoha vnitřním i vnějším vlivům, tento záměr nepodařilo naplnit.
Obchodní společnost PRELAX již několik
let sama celé centrum neprovozuje. Ve společenských sálech mají lidé v průběhu celého
roku možnost navštívit častěji nejrůznější výprodeje, nežli kulturní či společenskou akci.
Proto se v závěru loňského roku vedení obchodní společnosti rozhodlo definitivně celý
projekt Společenského centra Bonaparte zmrazit a opustit a svůj vlastnický podíl prodat.
S tímto návrhem se zastupitelstvo města seznámilo na svém prosincovém zasedání a pověřilo
radu města jednáním o podmínkách prodeje
předmětné nemovitosti, zadáním vyhotovení
znaleckého posudku na její ocenění, analýzou
provozních nákladů jednotlivých částí celého
objektu, možností pronájmů komerčních prostor a potřebou budoucích investic do zlepšení
stavebně-technického stavu budovy, alternativami a možnostmi budoucího provozování dílčích částí tohoto multifunkčního centra. Vším
tímto se rada města a příslušné odbory městského úřadu v těchto dnech intenzivně zabývají. Důkladně se zvažují všechny klady
a zápory nemovitost koupit či nekoupit, možnosti jejího využití a provozování, včetně finančních dopadů do rozpočtu města
následujících let.
Názory jsou různé. Z dlouhodobého hlediska
by bylo samozřejmě výhodné vlastnit celou nemovitost a věřit, že ekonomická situace města

bude jednou taková, která zde umožní dokončit
záměr vybudování moderního multifunkčního
centra, kde by se soustředily veškeré společenské a kulturní aktivity města (koncerty, divadla,
přednášky, kongresy, kino, ochotnická a jiná
zájmová činnost slavkovských organizací). Při
rozhodování musíme brát na zřetel i vlastnictví
města k dalším kulturním nemovitostem či zařízením, které máme. Jedná se o budovu a provoz kina, jež dnes již nesplňuje parametry
současných nároků na komfort a požadavky
moderních technologií, městský zámek s jeho
rozsáhlými prostorami a výstavními plochami,
městskou knihovnu, která je též dlouhodobě
umístěna v nevhodných prostorách zámeckého
přízemí a o jejíž dislokaci do nových prostor se
hovoří již několik let.
Z krátkodobého hlediska je limitujícím faktorem nabízená kupní cena, která představuje
téměř 23,5 mil. Kč, jejíž úhrada je však při současné ekonomické situaci města z vlastních
rozpočtových zdrojů nereálná. Jednou z možností je též spolupráce s firmou PRELAX při
hledání nového zájemce o koupi jejího podílu,
který by splňoval představy města o budoucím
využití Bonapartu a měl by dlouhodobý záměr
s městem na tomto projektu spolupracovat. Řešení této problematiky je velmi zásadní z hlediska významu této nemovitosti i širokého
zájmu slavkovské veřejnosti o její budoucnost,
které není osud tohoto společenského domu
lhostejný. O tomto svědčí i zájem a diskuse
mezi občany v důsledku informací v tisku, rozhlase i regionální televizi. Zásadní rozhodnutí
by mělo být přijato zastupitelstvem města
v druhé půli února letošního roku. Rozhodnutí
nebude v žádném případě jednoduché. Spoluvlastník, firma PRELAX, však čeká na naši
brzkou a konkrétní odpověď na svoji nabídku.
Proto budeme rádi za vaše případné podněty
i názory, zkušenosti či poznatky.
Ivan Charvát, starosta města

Pietní vzpomínková akce na pana Václava Havla
V neděli 18. prosince 2011 zemřel pan Václav Havel, poslední československý prezident
a poté první český prezident. V jeho odchodu
ztrácí naše historie nejen významného a váženého státníka uznávaného a oceňovaného

Kondolenční listiny v obřadní síni radnice

v celém světě, ale i výjimečného člověka
a symbolickou osobnost listopadové revoluce
z roku 1989. Jeho smrt vyvolala v celé České
republice smutek a vlnu pietních akcí. Nejinak
tomu bylo i u nás ve Slavkově u Brna. Bezpro-

Foto: B. Maleček

Pietní místo u radnice

středně po oficiální informaci o jeho úmrtí jsme
na budovu radnice vyvěsili československou
státní vlajku na půl žerdi, kterou jsme následně
v pondělí doplnili i o černý smuteční prapor.
Před budovou radnice bylo zřízeno pietní
místo, kam lidé v několika následujících dnech nosili květiny a zapalovali
svíčky. V obřadní síni pak byla vystavena fotografie pana Václava
Havla přetažena černou stuhou a byly
zde umístěny kondolenční listiny, na
které vyjádřilo soustrast svým podpisem, často doplněným i osobním
vzkazem, celkem 233 občanů
mnohdy nejen za sebe, ale i za své rodiny. Tyto kondolenční listiny byly
posléze zaslány na Kancelář Václava
Havla v Praze.
Dovolte mi jménem Zastupitelstva
města Slavkova u Brna vám všem poděkovat za vyjádření soustrasti spojené s úmrtím pana Václava Havla,
který celý svůj život prožil v duchu
hesla „Pravda a láska zvítězí nad lží
a nenávistí“. Tento jeho odkaz nechť
nám zůstane v našich myslích naFoto: B. Maleček věky.
Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

24. řádná schůze RM – dne 7. 12. 2011
1. RM ukládá kronikáři města předložit radě nashromážděné podklady k zápisům do kroniky města.
2. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočet města pro
rok 2012 v předloženém znění a stanovit pozastávku čerpání výdajů ve výši 10 % z celkového příspěvku města
u všech PO a ve výši 10 % celkových výdajů MěÚ a organizačních složek města do vyhodnocení hospodaření
města za I. pololetí 2012.
3. RM doporučuje ZM vzít průběžné plnění programu
rozvoje města na rok 2011 v upraveném znění na vědomí.
4. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na
činnost odborného lesního hospodáře ve výši 20 463 Kč,
přijetí dotace na meliorační dřeviny ve výši 13 150 Kč
a přijetí dotace na zajištění akceschopnosti jednotky SDH
ve výši 22 102 Kč a rozpočtová opatření č. 34-43.
5. RM doporučuje ZM zrušit usnesení přijaté na IV. zasedání ZM města dne 26. 9. 2011 pod bodem 4.24. (zajištění VO+MR v ulicích Dvořákova a Purkyňova)
a schválit RO č. 27 – Zajištění VO + MR v ulicích Dvořákova a Purkyňova.
6. RM doporučuje ZM nařídit odvod z Investičního
fondu ZŠ Tyršova ve výši 142 256 Kč do rozpočtu města
a schválit RO č. 33 – Investiční fond ZŠ Tyršova.
7. RM schvaluje čerpání investičního fondu ve výši
440 000 Kč na zajištění VO + MR v ulicích Dvořákova
a Purkyňova za podmínky schválení RO č. 27 zastupitelstvem města.
8. RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škole
Tyršova použití finančních prostředků rezervního fondu
na předfinancování projektu z OPVK ve výši 110 460 Kč.
9. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek přesuny rozpočtu v nákladových položkách.
10. RM souhlasí s předloženým textem dodatku č. 1
k plánovací smlouvě uzavřené dne 14. 10. 2009 mezi
městem Slavkov u Brna a Občanským sdružením majitelů
pozemků Pod Zlatou Horou a doporučuje ZM dát souhlas
k jeho uzavření. RM současně doporučuje ZM zařadit do
rozpočtu města na rok 2012 částku 580 000 Kč na krytí
nákladů druhé splátky dle předloženého dodatku č. 1
k výše uvedené plánovací smlouvě.
11. RM doporučuje ZM upravit sazby poplatku za svoz
komunálních odpadů takto: Typ „A“- týdenní svoz – nádoba 110 l - 1800 Kč/rok, Typ „C“ – čtrnáctidenní svoz –
nádoba 110 l - 1400 Kč/rok, Typ „M“ – měsíční svoz –
nádoba 110 l - 1200 Kč/rok, Týdenní svoz nádoba 1100 l
(kontejner) - 17 200 Kč/rok, Jednorázový svoz - nádoba
110 l a pytel - 100 Kč. RM dále doporučuje schválit změnu
obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, kterou se stanovuje
poplatek za komunální odpad. RM ukládá MěÚ zaslat
společnosti EKO-KOM, a.s. žádost o změnu fakturace od
1. 1. 2012 ve smyslu, že faktury čtvrtletních příspěvků
bude vystavovat město jménem města na účet města.
12. RM ukládá odboru životního prostředí objednat
v souladu s pravidly zadávání zakázek malého rozsahu
projektové práce u společnosti Agroprojekt PSO s.r.o.,
s předpokládanými náklady do 50 000 Kč bez DPH za
podmínky schválení částky v rozpočtu města.
13. RM schvaluje uzavření servisní smlouvy s firmou
ZITTA – výtahy s.r.o.
14. RM schvaluje přidělení bytu č. 5, sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna, panu Pavlu Kolářovi a Mgr. Janě
Malčíkové. Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok
a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/ m2.
15. RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Domovu svatého Josefa v Žirči z rozpočtu města na rok 2011.
16. RM neschvaluje ubytování p. Stanislava Čermáka
v krizovém bytě na ul. Polní 1444.
17. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc. č. 3700 ostatní plocha, neplodná půda
o výměře cca 210 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.
18. RM ukládá odboru IR předložit žádost společnosti
IMAG Architekt, s.r.o. k projednání komisi pro rozvoj
města.
19. RM doporučuje ZM podat žádost o dotaci na projekt: „Přestupní uzel IDS Nádražní – Slavkov u Brna“
z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

20. RM bere zprávu na vědomí a žádá SÚPÚ o prověření, zdali probíhají terénní úpravy v lokalitě Zlatá Hora
v souladu se stavebním zákonem.
21. RM ukládá odboru DSH zajistit realizaci odbočovacího pruhu na křižovatce ulice Špitálská se silnicí I/50.
22. RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční vztahy.
23. RM doporučuje ZM schválit ukončení členství v Evropské federaci napoleonských měst.
24. RM bere informaci o stavu přípravy expozice partnerských měst na vědomí a zve zpracovatelku expozice
na mimořádnou schůzi rady města dne 14. 12. 2011.
25. RM schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní
smlouvy o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u Brna
s obcemi správního obvodu Městského úřadu Slavkov
u Brna sousedícími s katastrálním územím Slavkova
u Brna.
26. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 4
k nájemní smlouvě ze dne 18. 2. 2000 mezi městem
a GOLF INVEST AUSTERLITZ, a.s.
27. RM souhlasí s uzavřením předložené smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000 Kč s HUDEBNÍ NADACÍ OSA.
28. RM souhlasí s realizací projektu ZŠ Komenského
popsaného ve zprávě za podmínky dopracování smlouvy.
29. RM po projednání zprávy „Vyřazení DHM ZŠ Komenského“ schvaluje vyřazení 2 položek v celkové výši
57 368,10 Kč.
30. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek vyřazení televizního přijímače z majetku školy.
31. RM bere informaci o provozu ZS-A na přelomu
roku 2011/2012 na vědomí.
32. RM schvaluje přesun finančních prostředků v rámci
rozpočtu ZŠ Komenského.

33. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek na: „Služební osobní automobil pro Městský
úřad Slavkov u Brna“ rozhoduje, že jako nejvhodnější
nabídka byla předložena nabídka společnosti AUTOBAYER, s.r.o., a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na
služební automobil za cenu 202 000 Kč vč. DPH.
34. RM ukládá právníkovi města předložit RM vyjádření k bodu 3 dopisu ve věci prodeje bytu pí Vitulové.
35. RM schvaluje program V. řádného zasedání v upraveném znění.
36. RM pro případ zařazení ceny díla části 1. digitální
zpracování ve výši 314 000 Kč podle smlouvy o dílo ze dne
17. 8. 2011 s Ing. arch. Vojtěchem Menclem do rozpočtu
města na rok 2012 schvaluje uzavření předloženého dodatku k této smlouvě po schválení rozpočtu města.
37. RM doporučuje ZM dát souhlas k výkupu spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 1083/33 v k. ú.
Hodějice od spoluvlastníků RNDr. Aleny Markové,
RNDr. Bohumila Pokorného, CSc. a Ing. Jana Pokorného.
Náklady spojené s výkupem uhradí město. Kupní cenu
uhradí městu prodávajícím do 15 dnů od doručení
smlouvy opatřené doložkou o vkladu vlastnického
práva do KN.
38. RM ukládá odboru ŽP řešit podnět pana Vladislava
Janouška a paní Vlasty Maršálové o neudržovaném pozemku v lokalitě Nádražní.
39. RM souhlasí se snížením sazby pronájmu sálů
a přilehlých prostor Společenského domu Bonaparte za
účelem konání plesu Nadačního fondu STUDENT při ISŠ
Slavkov u Brna dne 17. 2. 2012.
40. RM bere dopis paní Zity Lysákové a pana Jana Lysáka ohledně situace v lokalitě Mánesova na vědomí
a ukládá odboru IR a TSMS předložit radě města vyjádření k tomuto dopisu.

XIV. mimořádná schůze RM dne 14. 12. 2011
1. RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města
na rok 2012 dle návrhu rozpočtu na rok 2012 na základě
usnesení finančního výboru.
2. RM bere na vědomí informace k pozemkům po komplexních pozemkových úpravách (dále jen KPÚ).
3. RM ruší výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce
kanceláře místostarosty.
4. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu se společností České dráhy, a.s. za účelem realizace projektu: „Přestupní uzel IDS Nádražní – Slavkov
u Brna“.
5. RM trvá na smluvním způsobu ukončení smlouvy
o nájmu nebytových prostor – poliklinika 38/324 6/2008
na ul. Tyršova č. p. 324, Slavkov u Brna, s Pavlem Noskem, tj. k datu 31. 3. 2012.
6. RM schvaluje jmenování komise pro hodnocení nabídek na prodej uvolněného bytu č. 2, sídliště Nádražní
1154, Slavkov u Brna, ve složení Ing. Jiří Doležel, Mgr. Bohuslav Fiala a Bc. Jitka Linhartová.
7. RM schvaluje podmínky a předložený text výzvy
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem
„Nákup tiskového prostoru v informačním měsíčníku“
s tím, že se mění lhůta pro podání nabídek na 21. 12.
2011 do 11 hod.
8. RM bere zprávu na vědomí a ukládá odboru DSH

podat RM zprávu o termínu realizace na schůzi RM dne
11. 1. 2012.
9. RM schvaluje zapůjčení pohlednic ze sbírek Zámku
Slavkov – Austerlitz na výstavu do Rosenburgu v Rakouské republice.
10. RM bere na vědomí zajištění společné účasti ZS-A,
města Slavkov u Brna a partnera města na veletrhu Regiontour 2012.
11. RM schvaluje úpravy rozpočtu příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz dle předložené žádosti.
12. RM vyhovuje žádosti o pořádání Tříkrálové jízdy.
13. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství
k projektu „Po stopách Lichtenštejnů na jižní Moravě
a Dolním Rakousku“.
14. RM vyhovuje žádosti ČR-HZS JMK o snížení nájemného na 1,- Kč/rok za užívání objektu požární stanice
Slavkov u Brna a souhlasí s uzavřením příslušného dodatku k předmětné nájemní smlouvě za těchto uvedených podmínek pro rok 2012.

Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Mateřská škola informuje
Jako každý rok, i letos, proběhne v Mateřské
škole Zvídálek orientační zápis nových dětí do
mateřské školy na školní rok 2012/2013.
Děti k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče přihlásit e-mailem nebo osobně v mateřské škole v průběhu měsíce února 2012.
Řádný zápis do mateřské školy pak proběhne

v termínu od 2. 5. do 9. 5. 2012, kdy si rodiče
vyzvednou v mateřské škole i potřebné tiskopisy na vyplnění – přihlášku a evidenční list
na potvrzení od lékaře.
Podrobné informace najdete na našich webových stránkách www.ms-zvidalek.cz.
Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ
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V. řádné zasedání ZM dne 19. 12. 2011
huslavu Bohatovi za celkovou kupní cenu 560 343 Kč (se
slevou 10 % při platbě před podpisem kupní smlouvy).
16. ZM upravuje sazby poplatku za svoz komunální
odpad a schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky
č. 2/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální
odpad.
17. ZM schvaluje změnu zřizovací listiny (dále ZL) ZŠ Komenského. Úprava se týká hlavy III – Hlavní účel a předmět
činnosti příspěvkové organizace, bodu 2., odst. 3) – závodní stravování. Ve ZL se mění obsah odst. 3), kde se doplní text: „pro zaměstnance škol a školských zařízení
zřizovaných městem Slavkov u Brna“, který by následoval
za slovy závodní stravování. Změna nastává s účinností od
1. 1. 2012.
18. ZM dává souhlas k podání žádosti o dotaci na projekt: „Přestupní uzel IDS Nádražní – Slavkov u Brna“ z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
19. ZM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
kupní smlouvě o výkupu: části pozemku parc. č. 1083/21
v k. ú. Hodějice s panem Janem Antošem, části pozemku
parc. č. 1083/22 v k. ú. Hodějice se spoluvlastníky panem
Janem Antošem a paní Ludmilou Kachlíkovou, parc.
č. 1083/29 orná půda v k. ú. Hodějice s Ing. Vlastimilem
Víškem, parc. č. 1083/30 v k. ú. Hodějice se spoluvlastníky
panem Miloslavem Kučerou, paní Marií Kuklovou a paní
Annou Winterovou. případ schválení uzavření smlouvy dle
bodu 3. tohoto usnesení dává souhlas k uzavření smlouvy
o budoucí směnné smlouvě o směně části pozemku parc.č.
1083/29 za pozemek parc. č. 1083/34 a spoluvlastnický
podíl o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 1083/33, vše
v k. ú. Hodějice s paní Ludmilou Nicklovou. ZM dále dává
souhlas k výkupu spoluvlastnických podílů k pozemku
parc. č. 1083/33 v k. ú. Hodějice od spoluvlastníků
RNDr. Aleny Markové, RNDr. Bohumila Pokorného, CSc.
a Ing. Jana Pokorného za kupní cenu 13 860 Kč pro každého spoluvlastníka.
20. ZM dává souhlas ke konání prodeje pozemků parc.
č. 2929/1 a parc. č. 2929/9 v lokalitě Topolová v k. ú. Slavkov u Brna formou obálkové metody za nejnižší cenu 650
Kč/m2 za podmínek uvedených ve zprávě.
21. ZM dává souhlas k prodeji části pozemku parc.
č. 775/9 ostatní plocha o výměře cca 4 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města do vlastnictví manželů Simony
a Zdeňka Ondruškových. Přesná výměra prodávané části
bude určena geometrickým plánem. Kupní cenu ve výši
300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem uhradí kupující
před podpisem kupní smlouvy.
22. ZM dává souhlas k nabytí části pozemku parc.
č. 3664/3 zahrada o výměře cca 30 m2 z vlastnictví pana
Petra Strouhala do vlastnictví města Slavkov u Brna formou bezúplatného převodu. Náklady spojené s převodem
uhradí město.
23. ZM dává souhlas k uzavření dodatku č. 1 k plánovací
smlouvě uzavřené dne 14. 10. 2009 mezi městem Slavkov
u Brna a Občanským sdružením majitelů pozemků Pod Zlatou Horou za podmínky, že bude zařazena do rozpočtu

XV. mimořádná schůze RM dne 28. 12. 2011
1. RM schvaluje navrženou změnu předložených dokladů týkajících se předmětu veřejné zakázky na dodávku
Napoleonské expozice v rámci projektu: „Stavební úpravy
předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice“,
který je spolufinancován z ROP JV.
2. RM ukládá odboru IR oslovit následující znalce k vypracování znaleckého posudku na budovu č.p. 126 na Palackého náměstí: Ing. Eva Váhalová, pan Jan Hudec,
Ing. Jaromír Šuma, Ing. Josef Pavlovský.
3. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společností České dráhy, a.s. za účelem realizace projektu:
„Přestupní uzel IDS Nádražní – Slavkov u Brna“.
4. RM ukládá funkcionářům jednat s organizací Tělocvičná jednota Sokol Slavkov u Brna a s organizací SK
Slavkov u Brna ve věci vyjasnění práv ke stávajícím skladům umístěných v prostoru sportovního stadionu.
5. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na akci
„Nákup tiskového prostoru v informačním měsíčníku“

byla předložena panem Bedřichem Malečkem za celkovou
cenu 169 800 Kč bez DPH a dává souhlas k uzavření
smlouvy o vydávání periodického tisku podle této nabídky.
6. RM ukládá funkcionářům města projednat záležitost
ohledně neudržovaného pozemku v lokalitě Nádražní
s vlastníkem pozemku.
7. Starosta města Ing. Ivan Charvát informoval radu
města o dnešním jednání se zástupci firmy Pavel ČáslavaČáslava Stav.
8. RM souhlasí s realizací projektu ZŠ Komenského popsaného ve zprávě a předloženou smlouvu s firmou INTECH 21 EUROPE LIMITED bere na vědomí.
9. RM schvaluje změnu rozpočtu ZŠ Komenského náměstí 495 na příjmových a nákladových položkách v doplňkové činnosti.
10. RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5000,Kč od p. Petra Navrátila na zajištění potřeb družstva stolního tenisu DDM Slavkov u Brna.

města na rok 2012 částku 580 000 Kč na krytí nákladů
druhé splátky dle předloženého dodatku č. 1 k výše uvedené plánovací smlouvě.
24. ZM nevyhovuje žádosti pana Pavla Čáslavy, podnikajícího pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav
o prodloužení lhůty rozvazovací podmínky ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 31. 7. 2009 ve znění dodatku
ze dne 25. 7. 2011 a Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ze dne 10. 8. 2009 ve znění dodatku ze
dne 25. 7. 2011 a považuje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě ze dne 31. 7. 2009 ve znění dodatku ze dne 25. 7.
2011, Nájemní smlouvu ze dne 31. 7. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2011 a Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene ze dne 10. 8. 2009 ve znění dodatku ze dne 25. 7. 2011 a právní vztahy z nich vyplývající,
za zaniklé dnem 5. 12. 2011, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o komplexních pozemkových úpravách – rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Vyškov, ze
dne 1. 11. 2011. ZM současně ukládá RM jednat s Pavlem
Čáslavou o pokračování jeho záměru v dané lokalitě.
25. ZM schvaluje ukončení členství v Evropské federaci
napoleonských měst.
26. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního
a finančního výboru.

XVI. mimořádná schůze RM
dne 16. 1. 2012
1. RM ruší zadávací řízení na zpracování znaleckého posudku na objekt č. p. 126 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna dle výzvy k podání nabídek schválené na XV.
mimořádné schůzi rady města dne 28. 12. 2011 a souhlasí
se zadáním zpracování znaleckého posudku za účelem zjištění ceny vyhláškové a obvyklé objektu č. p. 126 na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna paní Ing. Evě Váhalové.
2. RM doporučuje ZM odsouhlasit uzavření darovací
smlouvy s TJ Sokol Slavkov u Brna, která daruje městu železobetonovou prefabrikovanou garáž, umístěnou
v areálu sportovního stadionu na parcele č. p. 1089/9 k.ú.
Slavkov u Brna. RM současně souhlasí s uhrazením faktury na stavební práce předložené TJ Sokol Slavkov u Brna
z výdajové položky rozpočtu města č. 62 – ostatní činnost místní správy.

Ohlašování produkce odpadů
v roce 2012 přes ISPOP
Rok 2012 přináší změnu ve způsobu ohlašování produkce a nakládání s odpady pro
všechny původce a oprávněné osoby, kterým
vznikne ohlašovací povinnost dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011 je
nutné podat do 15. 2. 2012 prostřednictvím
ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP).
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí, proto doporučuje ohlašovatelům
využít návodu spol. INISOFT s.r.o. s odkazy,
který lze stáhnout http://www.inisoft.cz/direct/temp/orp/ohlasovani-odpady2012.pdf.
Ti původci odpadů (firmy, podnikatelé,
obce), kteří nepoužívají žádný vlastní software
pro evidenci odpadů, mají možnost využít interaktivní formuláře pro odpady http://odpady.inisoft.cz .
Pouze příloha č. 24 vyhl. č. 383/2001 Sb. se
stále zasílá v elektronické podobě přímo na
Městský úřad Slavkov u Brna (ORP).
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
Upozornění

1. ZM bere na vědomí průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2011 v předloženém znění.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města za III.
čtvrtletí roku 2011.
3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2011.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za
III. čtvrtletí v předloženém znění.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření ZŠ Komenského,
ZŠ Tyršova, MŠ Zvídálek, ZUŠ Fr. France a DDM za III.
čtvrtletí v předloženém znění.
6. ZM schvaluje rozpočet města pro rok 2012 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 112 997 800 Kč.
7. ZM schvaluje plán vedlejší hospodářské činnosti pro
rok 2012 v předloženém znění.
8. ZM ukládá RM zajistit znalecký posudek na vypracování hodnoty budovy Palackého nám. 126 a předložit
návrh možného využití objektu do 15. 2. 2012.
9. ZM na návrh starosty města pověřuje Petra Smejsíka
plněním úkolů při řízení městské policie Slavkov u Brna.
Při plnění úkolů podle tohoto pověření je nadřízen všem
strážníkům a je podřízen starostovi města.
10. ZM schvaluje přijetí dotací: na činnost odborného
lesního hospodáře ve výši 84 275 Kč, na sociálně-právní
ochranu dětí ve výši 454 337 Kč, na projekt „Kancléř čtyř
panovníků – 300. výročí narození V. A. Kounice“ ve výši
50 000 Kč, na meliorační dřeviny ve výši 13 150 Kč a na
zajištění akceschopnosti jednotky SDH ve výši 22 102 Kč.
ZM dále schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 28 –
32 a 34 – 43.
11. ZM ruší usnesení přijaté na IV. zasedání ZM města
dne 26. 9. 2011 pod bodem 4.24. (zajištění VO+MR v ulicích Dvořákova a Purkyňova) a schvaluje rozpočtové opatření č. 27 – Zajištění VO + MR v ulicích Dvořákova
a Purkyňova.
12. ZM nařizuje odvod z Investičního fondu ZŠ Tyršova
ve výši 142 256 Kč do rozpočtu města a schvaluje RO č. 33
– Investiční fond ZŠ Tyršova.
13. ZM bere po projednání zprávu o plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna na
období 2010-2012 za l. pololetí roku 2011 na vědomí.
14. ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře na
úhradu dluhu ve výši 203 392 Kč formou měsíčních splátek ve výši 4000 Kč s paní Jarmilou Šedou.
15. ZM schvaluje prodej bytové jednotky v budově č.p.
1157, 1158: paní Naděždě Šimkové za celkovou kupní
cenu 573 040 Kč (se slevou 10 % při platbě před podpisem kupní smlouvy), paní Marii Zoubkové za celkovou
kupní cenu 568 064 Kč (se slevou 10 % při platbě před
podpisem kupní smlouvy), paní Marii Šromové za celkovou kupní cenu 562 151 Kč (se slevou 10 % při platbě
před podpisem kupní smlouvy), panu Jiřímu Fellinghauerovi za celkovou kupní cenu 562 355 Kč (se slevou 10 %
při platbě před podpisem kupní smlouvy), panu Jaromíru
Královi za celkovou kupní cenu 565 057 Kč (se slevou
10 % při platbě před podpisem kupní smlouvy), panu Bo-

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
14. února. 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)
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Rozpočet města pro rok 2012 schválen
Připravit rozpočet pro rok 2012 v období, kdy
se každý den prognóza vývoje ekonomiky měnila, nebylo nic jednoduchého. Ministerstvo financí sice vydává každý rok odhad, aby obce
měly možnost nastavit své rozpočty, co nejlépe,
ale bohužel ve víru rychlých změn, jsou takové
prognózy odhadem těžce odhadnutelného. Proto
přípravě rozpočtu města byla věnována mimořádně velká pozornost. Měli jsme na paměti nelehkou situaci z roku 2009, kdy se z důvodů
výrazného propadu příjmů z daní museli v průběhu roku přijímat taková opatření, aby výpadek
cca 10 mil. byl vyrovnán.
Výchozí rozpočet na rok 2012 byl připraven na

finančním odboru v průběhu září a října 2011
a poté byl postoupen k projednání do rady města.
Rada se po velmi dlouhé diskuzi nad rozpočtem
shodla, že se přidrží odhadu ministerstva financí,
ale zároveň vytvoří ve výdajích rezervu, která by
měla případný propad pokrýt. Obdobná rezerva
byla požadována i od organizací, které město zřizuje, od městského úřadu a dalších. Po projednání
v radě byl rozpočet předložen na jednání finančního výboru zastupitelstva. Ten se přiklonil ke
konzervativnější variantě, a doporučil, aby navrhované příjmy byly sníženy přibližně o 5 % a tomuto snížení byly přizpůsobeny i výdaje. Základní
teze, které se výbor držel, byla, že je jednodušší

na počátku počítat s nižšími příjmy, než v průběhu
roku hledat zdroje na pokrytí případného výpadku.
Protože z rady a výboru by šly do zastupitelstva odlišné návrhy, bylo dohodnuto společné zasedání výboru a rady města, kde se návrh
rozpočtu ještě jednou podrobně probral. Výsledkem byla shoda, že zastupitelstvu bude předložen návrh, ve kterém jsou snížené příjmy a tomu
odpovídající výdaje. V pondělí 19. 12. 2011 se
zastupitelstvo zabývalo tímto návrhem. Po velmi
obsáhlé diskuzi byl návrh rozpočtu ve výši 113
mil Kč, který předložil finanční výbor s radou
města osmi hlasy z patnácti přijat.
za finanční výbor Mgr. Vladimír Soukop

Zimní radovánky v mateřské škole Zvídálek
Děti z naší mateřské školy se moc těší na první
sníh, koulovanou, jízdu na bobech a stavění sněhuláka. Počasí nám však zatím nepřeje, a tak si
na zimu zatím hrajeme ve třídě. Koulujeme se papírovými koulemi, hrajeme pohybové hry Na
mrazíka, Na meluzínu. A aby byla ve třídě legrace, pokoušíme se pantomimou předvádět
různé druhy zimních sportů či stavění sněhuláka.
Zpíváme písničky, líbí se nám ta o vrabečkovi:
„Huboval vrabčák na zimu, škoda, že nemám peřinu. Studí mě nohy, zebe mě nos, protože skáču
i v zimě bos.“
Rádi vykreslujeme omalovánky se zimní te-

matikou a povídáme si s paní učitelkou o zimě.
Umíme už nakreslit sněhuláka i vyrobit sněhovou vločku z papíru.
Učíme se samostatně oblékat, víme, jak je důležité v zimě nosit teplé oblečení. Pro některé
z nás je to ještě obtížné, ale s pomocí paní učitelky se nám to daří. Nezapomínáme se starat
o zvířátka. Během procházek v zámeckém parku
pozorujeme ptáčky a viděli jsme veverku i zajíčka. Ptáčkům chodíme sypat zrníčka do krmítka
a zajíčkům nosíme suchý chleba. Všichni se již
těšíme na bílou opravdovou zimu.
paní učitelky ze třídy Berušek

Třída Berušek

Foto: archiv školy

25. řádná schůze RM – dne 10. 1. 2012
1. RM po projednání návrhu programu a termínů schůzí
RM a ZM na I. pololetí roku 2012 tento schvaluje bez připomínek.
2. RM schvaluje předložené účetní odpisové plány majetku města a pravidla pro účetní odpisování majetku
města.
3. RM dává souhlas k uzavření smlouvy na podporu přípravy podporovaných opatření v přiloženém znění, k uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci: „Bytové domy
na sídlišti Nádražní čp. 1191, 1192 a 1193 – realizace
úsporných opatření v rámci programu Zelená úsporám“ se
společností WELLCO Brno s.r.o., a pověřuje finanční odbor
předložit na nejbližší jednání zastupitelstva města rozpočtové opatření zajišťující financování akce.
4. RM ukládá funkcionářům města vstoupit do jednání se
společností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., ve věci prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v budově
polikliniky, Malinovského č. p. 288, Slavkov u Brna.
5. RM neschvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 05/2010
dohodou k datu 31. 12. 2011, na pronájem nebytových prostor v budově Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, která
byla uzavřena se společností TENRYU, spol. s.r.o.
6. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 2, sídliště
Nádražní 1154, Slavkov u Brna, paní Petře Kopalové, za
kupní cenu 1 200 001 Kč.
7. RM doporučuje ZM schválit opravu čísla bytu a prodat
panu Bohuslavu Bohatovi bytovou jednotku 1157/5 v budově č.p. 1157, 1158, na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú.
Slavkov u Brna a spoluvlastnický podíl na poz. p.č. 2835/1
a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy, náležejícího
k vlastnictví jednotky, za celkovou kupní cenu 572 747 Kč
(se slevou 10 % při platbě před podpisem kupní smlouvy).
8. RM vyhovuje žádosti a schvaluje přidělení bytu č. 4,
sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, paní Ivaně Hlubinkové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na
2 roky a nájemné stanoveno ve výši 47,08 Kč/m2. To vše za
splnění podmínky vrácení bytu č. 1, sídliště Nádražní 1154,
Slavkov u Brna.
9. RM ukládá odboru IR zajistit u Ing. Miroslava Ryse vypracování znaleckého posudku za účelem zjištění obvyklé
ceny pozemku parc. č. 4245 v k.ú. Slavkov u Brna.

10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor - poliklinika v předloženém
znění a osvobození od platby za užívání výtahu těmto subjektům: Lékárna, Svaz diabetiků, Prodejna textilu, Svaz
zdravotně postižených a Rodinná pohoda, o.s.
11. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky
1154/8 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 1154/8, panu Radimu Vágnerovi za celkovou kupní cenu 557 759 Kč (se slevou 10 % při platbě před podpisem kupní smlouvy).
12. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 k nájemní
smlouvě uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol. s r.o.,
dne 29. 1. 2004 ve znění dodatků č. 1 až 11, na pronájem
částí pozemků a sloupů veřejného osvětlení v k.ú. Slavkov
u Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města Slavkov u Brna.
13. RM ukládá odboru IR odpovědět v intencích předložené zprávy (vyjádření k dopisu paní Zity Lysákové a pana
Jana Lysáka).
14. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny dvou částí
pozemku parc. č. 354/18 o výměře 12 m2 a 24 m2 (v GP
č. 2660-90/2011 označené jako parcely č. 354/25 a 354/26)
a části pozemku parc. č. 354/17 o výměře 29 m2 (v GP
č. 2660-90/2011 označená jako parcela č. 354/28) vše
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.
15. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 3700 ostatní plocha – neplodná půda v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 210 m2 z majetku města do
vlastnictví manželů Ing. Lydie a Ing. Miroslava Mertových.
Kupní cenu ve výši 20 Kč/m2 a náklady spojené s převodem
(geometrický plán na oddělení prodávané části včetně vytyčení v terénu a správní poplatek za podání návrhu na
vklad do KN) uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.
16. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby „Realizace KPÚ v k.ú. Slavkov
u Brna“ s Českou republikou – Ministerstvem zemědělství,
Pozemkovým úřadem Vyškov.
17. RM dává souhlas k pronájmu části pozemku parc.
č. 2690/1 o výměře cca 165 m2 při jižní hranici pozemku

parc. č. 2690/50 Mgr. Světlaně Filipové za roční nájemné
ve výši 1,40 Kč/m2, tj. celkem 231 Kč.
18. RM bere na vědomí vyjádření k terénním úpravám výstavba RD členy „Občanského sdružení majitelů pozemků
Pod Zlatou Horou“ ve Slavkově u Brna.
19. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke
smlouvě o vydávání periodického tisku ze dne 2. 1. 2012
s Bedřichem Malečkem, kterým se náklad Slavkovského
zpravodaje zvýší o 100 kusů.
20. RM schvaluje uzavření předložené darovací smlouvy
na dvě kompozitní branky s E.ON Česká republika, s.r.o.
21. RM bere zápis č. 3/2011 z jednání komise pro životní
prostředí na vědomí. RM dále ukládá Městské policii provádět pravidelnou kontrolu kouření žáků a studentů v okolí
slavkovských škol, právníkovi města předložit radě vyjádření
k možnosti postihu žáků a studentů při jejich kouření a znečišťování veřejného prostranství nedopalky v okolí škol a řediteli TSMS informovat vedení města s předstihem
o preventivních prořezech městské zeleně.
22. RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě
mandátní se spol. RESPONO, a.s.
23. RM bere na vědomí omezení provozu Mateřské školy
Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna v době
jarních prázdnin od 6. 2. do 10. 2. 2012.
24. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů
Společenského domu Bonaparte pro konání plesu ZŠ Komenského dne 28. 1. 2012.
25. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných
na MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2011.
26. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů
Společenského domu Bonaparte pro konání plesu ZŠ Tyršova dne 4. 2. 2012.
27. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů
Společenského domu Bonaparte pro konání plesu MO Moravského rybářského svazu „Rybářský věneček“ dne 19. 1.
2013.
28. RM vyhovuje žádosti předložené MO Moravského rybářského svazu o ozvučení kinosálu dne 10. 3. 2012.
29. RM schvaluje finanční příspěvek pro MO Moravského
rybářského svazu na vydání knižní publikace k 70. výročí
založení rybářského spolku ve Slavkově u Brna ve výši
10 000 Kč z položky č. 24 rozpočtu města.
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Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů
Dne 31. 12. 2011 skončila roční lhůta, po kterou
měli podnikatelé, poskytující nebo zprostředkující
spotřebitelský úvěr, možnost tuto činnost vykonávat v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“. Marným uplynutím této
lhůty jim oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniklo. Od 1.
1. 2012 je možno vykonávat předmětnou činnost
pouze na základě ohlášení živnosti vázané „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru“.

Podnikání v silniční dopravě
Ode dne 4. 12. 2011 je ve všech členských státech EU závazné a použitelné nařízení Evropského
parlamentu č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla pro výkon povolání podnikatele
v silniční dopravě. Nařízení upravuje kromě jiného
především podmínku usazení podnikatele v členském státě, ustanovení odpovědného zástupce pro
dopravu a způsob uznávání odborné způsobilosti
na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného v členském státě EU. Podmínky stanovené
nařízením se nevztahují na podnikatele, kteří provozují silniční motorovou dopravu pro vlastní potřeby a silniční motorovou dopravu pro cizí
potřeby prostřednictvím tzv. malých vozidel (vozidla o největší přípustné hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny a vozidla určená pro přepravu nejvýše
9 osob včetně řidiče). Nařízení bude novelizovat
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a další
související zákony, mimo jiné i zákon č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

zákon). Bez ohledu na datum účinnosti novel jmenovaných právních předpisů, které dosud nebyly
schváleny, je třeba se řídit změnami, které se dotknou podnikatelů žádajících o koncesi pro silniční motorovou dopravu provozovanou
výhradně velkými vozidly:
• odpovědný zástupce pro dopravu (pro právnickou i fyzickou osobu)
Podnikatel provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly musí určit odpovědným zástupcem fyzickou osobu, která má bydliště v EU,
dobrou pověst (týká se odsouzení), splňuje podmínku odborné způsobilosti a má k podniku skutečnou vazbu (zaměstnanec, ředitel, vlastník nebo
akcionář nebo podnik spravuje), případně tato
osoba je oprávněna vykonávat úkoly odpovědného
zástupce pro dopravu jménem podnikatele na základě smlouvy.
Podnikatel-fyzická osoba, pokud splňuje
všechny podmínky, může ustanovit odpovědným
zástupcem sebe sama nebo jinou vhodnou osobu.
Živnostenský úřad bude u funkce odpovědného zástupce vyžadovat od podnikatele doložení dokladu, který by svědčil o tom, že
odpovědný zástupce má přímou vazbu k podniku jako zaměstnanec, ředitel apod., či vykonává funkci odpovědného zástupce na základě
jiného smluvního vztahu
• odborná způsobilost
Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením
o odborné způsobilosti pro provozování silniční
dopravy, které vydá na základě složené zkoušky
buď dopravní úřad v České republice nebo orgán
jiného členského státu EU.

Osvědčení vydaná před 4. 12. 2011 pro jednotlivé druhy dopravy budou pro živnostenské
úřady nadále v platnosti, a to tak, že osvědčení
pro vnitrostátní nákladní dopravu bude rovnocenné s osvědčením pro dopravu mezinárodní nákladní (obdobně platí pro dopravu osobní). Pro
informace o vydávání nových osvědčení pro provozování silniční dopravy doporučujeme obracet
se přímo na odbor dopravy KrÚ JMK.

Trestní odpovědnost právnických osob
Dne 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon
č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim. Zákon novelizuje mj. živnostenský zákon, a to v ustanovení § 8
odst. 5, týkajícím se prokazování neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby,
podle nějž je živnostenský úřad oprávněn vyžádat si
výpis z evidence Rejstříku trestů na konkrétní právnickou osobu. Živnostenské úřady tedy jsou povinny
od uvedeného data při zjišťování, zda jsou splněny
podmínky pro vznik živnostenského oprávnění stanovené zákonem, posuzovat i to, zda u právnické
osoby neexistuje překážka provozování živnosti ve
formě trestu nebo sankce zákazu činnosti uložená
soudem nebo správním orgánem. Jelikož v současné době databáze odsouzených právnických
osob není naplněna, není účelné vyžadovat výpisy z evidence Rejstříku trestů ve smyslu § 8
odst. 5 živnostenského zákona. O skutečném
vzniku předmětné databáze bude podnikatelská veřejnost informována.
Ing. Helena Jelínková,
vedoucí obecního živnostenského úřadu

D Ů L E Ž I TÁ I N F O R M A C E

Daň z nemovitostí a daň z přidané hodnoty od 1. ledna 2012
Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost, kromě
mnoha jiných menších změn v daňových zákonech, i následující důležité změny.
Daně z nemovitostí.
Ve Slavkově u Brna byla v letošním roce dokončena komplexní pozemková úprava, která se
týkala především extravilánu (tj. okolí zastavěné
části) katastrálního území města. Podle sdělení Pozemkového úřadu ve Vyškově obdrželi všichni
majitelé pozemků, kterých se provedené změny
pozemků týkají, v průběhu prosince 2011 poštou
soupis nových pozemků (parcelní čísla a výměry)
a poplatníci daně z nemovitostí musí nové údaje
zahrnout do daňového přiznání (úplného nebo dílčího). Daň by však jen z vlivu pozemkových úprav
měla být shodná nebo podobná, neboť celková výměra pozemků by se u poplatníků neměla příliš
odlišovat oproti předchozímu stavu. Daň z nemovitostí se vyměřuje podle vlastnictví všech pozemků a staveb poplatníka k 1. lednu 2012.
(Obdobně byla v průběhu roku 2011 provedena
komplexní pozemková úprava v k.ú. obce Němčany, kde již dotčení majitelé pozemků poštou
soupisy nových pozemků obdrželi.)
Vzhledem k dosavadnímu nejednotnému náhledu soudů různých stupňů na tzv. plošné stavby
vstupuje od 1. 1. 2012 v účinnost novela zák.
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění
pozd. předpisů, která novým způsobem zdaňuje
zpevněné plochy pozemků (§6, odst. 5), které
jsou využívány k podnikatelské činnosti nebo
v souvislosti s ní (tj. např. jsou-li pozemky zahrnuty do obchodního majetku podnikatele).
Dosud se zdaňovaly jako stavby sazbou 10 Kč

nebo 2 Kč na m2, nově se budou zdaňovat jako
zvláštní druh pozemků sazbou 5 Kč nebo 1 Kč na
m2 – podle druhu činnosti (§ 6, odst. 2). Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek nebo
jeho část v m2, evidovaný v katastru nemovitostí
jako „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha
a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn stavbou podle
stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.
Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která
vznikají stavební nebo montážní technologií. Stavebním dílem není pouze nahromadění, příp. složení stavebního materiálu na určitém místě. Proto
za zpevněnou plochu nelze např. považovat
dlažbu nebo panely uložené bez podloží nebo uložené jen v podloží z písku. Stavba musí být dokončena natolik, aby byla schopna užívání.
Zbývající část pozemku, evidovaného jako ostatní
plocha (v daň. přiznání typ „G“) nebo zastavěná
plocha a nádvoří (typ „E“), která nemá výše uvedený charakter zpevněné plochy, se zdaňuje jako
dosud. Do režimu zdanění pozemků zpevněných
ploch nespadají veřejně užívané pozemní komunikace (např. parkoviště u supermarketů, komunikace a parkovací plochy u čerpacích stanic PHM
apod.), neboť ty nejsou podle § 2, odst. 2 a) předmětem daně. Podle § 4, odst.1 jsou od daně z pozemků jako dosud také osvobozeny veřejně
přístupné parky, sportoviště, plochy škol, muzeí
apod., ale jen za předpokladu, že nejsou využívány
k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. Bližší
informace jsou k dispozici na web. stránkách Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz), v části
„Daně a cla – Aktuality“ v článku z 15. listopadu
2011.

Z uvedených důvodů by měli poplatníci-podnikatelé včas znovu daňově posoudit plochy uvedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha
nebo zastavěná plocha a nádvoří. Definici zpevněné plochy může splňovat pouze část z výměry
uvedené v katastru.
Zákonná lhůta pro podání přiznání k dani
z nemovitostí je do konce ledna 2012. Za opožděné podání přiznání s prodlením více než 5 pracovních dnů bude (musí být) vyměřena pokuta
podle daňového řádu ve výši nejméně 500 Kč. Lze
tedy důvodně předpokládat, že nejen poplatníci,
ale i pracovníci finančního úřadu budou v lednu
2012 vzhledem k velkému množství podávaných
přiznání prožívat stresové období. Žádáme poplatníky, aby měli při vyřizování svých záležitostí
v tomto náročném období strpení a pochopení, věnovali zpracování svých daňových přiznání patřičnou pozornost (zejména aby do nich zahrnuli
všechny své stavby a pozemky) a byli při jednání
na fin. úřadě navzájem ohleduplní.
Složenky na placení daně budou rozeslány centrálně v druhé polovině května 2012. Termín
úhrady daně bude uveden na složenkách a v převážné většině případů bude daň splatná do konce
května 2012, jako doposud.
(Poznámka k informaci, uvedené ve Slavkovském zpravodaji č. 12/2011 na str. 7: Jelikož dosud
nebyla uzavřena Českým stat. úřadem celostátní
akce sčítání obyvatel, zůstávají koeficienty velikosti obce pro rok 2012 ve stejné výši jako doposud. Přehled koeficientů velikosti obce i úřední
ceny půdy na rok 2012 je uveden v samostatné příloze.)
Finanční úřad ve Slavkově u Brna

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

8

1/2012

Vyhlášení výsledků ankety „Sportovec roku 2011“
V závěru loňského roku opět
proběhla anketa o „Nejlepšího
sportovce města Slavkova u Brna“
v oblasti mládeže, jejímž pořadatelem a vyhlašovatelem je Komise
rady města pro sport a volný čas.
V třech věkových kategoriích soutěžili jednotlivci, které za jejich mimořádné úspěchy v průběhu roku
2011 měly možnost nominovat jejich mateřské oddíly, jež ve Slavkově u Brna působí. Současně mezi
sebou soutěžily i sportovní kolektivy a hledal se nejlepší trenér mlá- Vyhlášení ankety Sportovec roku
Foto: 3x T. Cenková
Kateřina Kalášková
Jan Musil
deže. Vítězové byli vyhlášeni
okruzích. Nejúspěšnějšími mládežnickými spora oceněni již tradičně na 8. městském plese
hraničí. Dovolte mi jim všem jménem Zastupitovními kolektivy byly zvoleny akrobatické roz7. ledna. V kategorii 6–9 let zvítězila sportovní
telstva města Slavkova u Brna i za vás všechny
tleskávačky Glitter Stars ze ZŠ Komenského
gymnastka Sabina Macharová, v kategorii 10–14
touto cestou ještě jednou poděkovat a popřát jim
a družstvo fotbalové mladší přípravky z SK Slavlet si pro výhru přišel jezdec v biketrialu Adam
hodně štěstí a úspěchů v jejich další sportovní
kov u Brna. Trenérem mládeže za rok 2011 byl
Kosík a na pomyslném nejvyšším stupni vítězů
kariéře. Toto přání samozřejmě patří i dalším,
po zásluze zvolen Jiří Šebeček, dlouholetý tres ním stála i plavkyně Kateřina Kalášková a sporkteří na ty nejvyšší příčky tentokrát nedosáhli.
nér fotbalové mládeže z SK Slavkov u Brna.
tovní gymnastka Aneta Macharová, v nejvyšší
Budiž jim úspěch oceněných tou správnou motiVšichni ocenění převzali diplomy a poháry
kategorii 15–18 let se o vítězství podělili Jan
vací při jejich trénincích a zdokonalování se. Povčetně dalších dárkových předmětů, především
Musil, který dlouhodobě dosahuje velkých úspěděkování patří i všem členům Komise pro sport
si však zaslouží poděkování, úctu a obdiv nás
chů v biketrialových soutěžích nejen v ČR, ale
a volný čas za jejich aktivitu a činnost v roce
všech za výbornou reprezentaci svých oddílů,
i ve světě, a Oldřich Hanák, který je velkou mo2011, a to nejen tu spojenou s pořádáním této anklubů i města v regionu, v České republice i v zatoristickou nadějí na přírodních a městských
kety.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SLAVKOVĚ U BRNA

www.ddmslavkov.cz

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 708, ddmslavkov@tiscali.cz

Jarní prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá ve dnech 6.–10. února (vždy od 8 do 14.30
hodin) Jarní prázdniny s DDM (pouze pro děti
1.–3.tříd ZŠ). Možnost přihlásit děti i na jednotlivé dny! Cena je 70 Kč na jeden den (v ceně jsou
pouze provozní náklady DDM, oběd si můžete
zajistit na ZŠ Komenského u p. Boubínové).
S sebou si vezměte přezůvky, sport. obuv, svačinku a pití. Na programu je spontánní činnost +
hry, soutěže a jiné aktivity. Počet míst je omezen!
Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku nejpozději do 1. února v DDM Slavkov,
Komenského nám. 495, tel.: 544 221 708.
io

Turnaj ve stolním tenise

Družstvo žákyň

Foto: archiv DDM

Víkendová akce volejbalu dívek DDM Slavkov
Volejbalové družstvo žákyň, zájmový kroužek provozovaný DDM Slavkov, se zúčastnilo
ve dnech 18. a 19. prosince 2011 volejbalového
kempu ve Frýdku-Místku. Volejbalový kemp zaměřený na všeobecnou přípravu malých volejbalistů byl pořádán klubem „Beskyďáček“
a celkem se ho zúčastnilo 54 dětí, především ze
severní Moravy. Mladé volejbalistky zde absolvovaly ve dvoudenním bloku širokou zásobu
cvičení, zaměřenou na všeobecnou tělesnou přípravu a herní činnosti jednotlivce. Jednotlivé
cvičební bloky byly vedeny vyškolenými trenéry II. třídy a měly velmi dobrou kvalitu. Kemp
byl ukončen turnajem v MINI volejbalu, ve kterém se zástupkyně oddílu DDM Slavkov umís-

tily na předních místech. Všem se na tomto podniku velmi líbilo a už dnes se dívky těší na podobnou akci, která bude pořádána v měsíci
květnu v Čeladné.
Zveme další zájemce z řad dívek ročníky
2002 až 2005 na tréninky, které se konají pravidelně v úterý a pátek od 16 do 17 hod. v tělocvičně ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna. Rádi
bychom získali dalšího trenéra volejbalu s odborností II., nebo III. třídy, který by byl ochoten
pomáhat při výchově mladších ročníků volejbalistek.
Bližší informace získáte na tel. 603 422 803,
přímo u trenéra dívek, nebo v DDM Slavkov na
tel. č. 544 221 708.
Ing. Jan Zmrzlý

DDM pořádá v pátek 3. února od
8.30 hod. pololetní turnaj ve stolním tenise v malé tělocvičně ZŠ
Komen. (vchod od Svojsíkova parku) pro žáky
1.–9. tříd ZŠ. Startovné 30 Kč/hráč. S sebou si
vezměte sportovní obuv, pití, pálku (možnost
půjčení). Nutné je přihlásit se a uhradit startovné do 1. února v DDM Slavkov!
io

Úspěšné stolní tenistky
Děvčata z klubu stolního tenisu DDM Slavkov u Brna se zúčastnila
27. listopadu okresního
přeboru starších žáků ve
stolním tenise. Ten se
Julie Floriánová
konal v tělocvičně
v Drnovicích a byl společný pro kluky i holky.
V konkurenci 18 hochů a děvčat ze sedmi oddílů
dosáhla naše děvčata pěkného umístění: čtvrtá
byla Julie Floriánová, na pátém místě skončila
Hana Navrátilová. Na dalším míst, bez udání
pořadí byla Adéla Lovasová.
P.N.
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www.zamek-slavkov.cz

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

Připravuje se koncepce obnovy historických alejí a parku
Jedním z faktorů, který vytváří příznivé životní
prostřední našeho města a který k němu neodmyslitelně patří, jsou vzrostlé stromy v alejích
a v zámeckém parku. Tyto však postupně stárnou,
a tak vznikla neodkladná potřeba připravit se na
jejich postupnou obnovu.
Koncem roku 2011 zámek nechal zpracovat
aktualizaci stromového patra v zámeckém parku.
Dendrologický průzkum prováděla firma Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o. z Brna v čele
s vedoucí projektantkou Ing. Janou Janíkovou,
která má v této oblasti bohaté zkušenosti.
Z dendrologického průzkumu vyplývá, že ve
slavkovském zámeckém parku, kde se nachází
bezmála 1200 stromů, převládá přestárlé dřevinné
patro, které se postupně rozpadá. Z důvodu zařazení zámeckého parku do lokalit Natura 2000 (síť
chráněných území evropského významu) s důrazem na ochranu brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita), zde vznikla zvláštní situace.

Chrání se zde vzácný hmyz, který potřebuje pro
svůj rozvoj stojící torza stromů (staticky havarijní
stromy s rozsáhlými dutinami), avšak zároveň je
nutné chránit historický unikátní park a jeho původní duch místa a v neposlední řadě je zde nutné
chránit člověka, který jedinečný park navazující na
centrum města využívá ke každodenní rekreaci.
V parku jsou časté pobyty dětí z mateřských
škol, základních škol, golfistů, o víkendovém
volnu a svátcích celých rodin a v neposlední řadě
i návštěvníků zámku a zájemců o dendrologické
unikáty, kteří se pohybují volně po cestách i travnatých plochách. V některých částech parku se
blíží stav dřevin ve vztahu k návštěvnosti k situaci obecného ohrožení.
Obdobný problém řeší technické služby při
správě historických alejí ve městě. I zde jsou již
přestárlé stromy, přičemž také aleje na Křenovice
a podél zámeckého parku jsou zařazeny do lokalit
Natura 2000. Koncem loňského roku technické

Příprava zámeckých interiérů na novou sezonu
Slavkovský zámek je od poloviny prosince
pro veřejnost uzavřen. Neznamená to ovšem, že
by zde nastal jakýkoliv „zimní spánek“.
V tomto období se zámek intenzívně připravuje
na nový nápor návštěvníků, který nastane od 23.
března, kdy se znovu v plné kráse a s plnou parádou otevře pro veřejnost. Jen pro informaci –
naprostá většina ostatních zámků má „zimní“
sezonu již od 1. října až do 31. března.
Věřte, není to rozhodně jednoduchý úklid
v zimou prochladlých místnostech zámku. Aby
ta plná krása a paráda byly opravdové a nejen
pozlátkové, jsou do úklidu zapojeni všichni pracovníci údržby zámku, kteří poctivě v každé
místnosti z lešení vysávají a ometají štuky,

stropy, zdi, čistí lustry, ručně leští nábytek i parkety. Ze všech oken se sundávají záclony a závěsy. O praní se stará brněnská čistírna Arbela
již od roku 2000, která plní výjimečné požadavky při čištění a konzervování záclon tak, aby
celý další rok vydržely na zámeckých oknech ve
slušném stavu. A to je jich okolo sto padesáti!
Zkrátka se snažíme, aby se na našem slavkovském zámku cítili všichni návštěvníci spokojeně a v pohodě a aby ho rádi a často
navštěvovali při kulturních a společenských akcích nebo jen tak při odpočinkových procházkách a aby se také do našeho zámku rádi vraceli.
Těšíme se i na vaši návštěvu v nové sezoně.
Věra Marková, ved. správy majetku ZS-A

Poděkování dárcům
Zámek Slavkov – Austerlitz obdržel od příznivců a dárců dary, které obohatily zámecké
sbírky. V roce 2011 se sbírkový fond rozrostl
o 293 přírůstkových čísel, což představuje
704 předmětů. Tyto předměty byly získány výhradně darem. Kromě dárců ze Slavkova
u Brna, přispěli rovněž dárci z Brna, Křenovic,
Letonic a Protivanova.
K zajímavostem patří např.: krabička od léků
s obrázkem Napoleona Bonaparta z lékárny ve
Slavkově u Brna, volební listiny z roku 1938,
ručně kovaný hřeb získaný ze zásypu střešního
prostoru rekonstruovaných zámeckých koníren,
porcované sběratelské cukry s napoleonskými
motivy či vyobrazením bývalých cukrovarů,
včetně slavkovského. Jedním z nejhezčích předmětů je dámská kabelka vyšívaná drobnými
perličkami z období biedermaieru. K největším
darům patří model válečné lodi Royal Caroline,
který rozšířil zámeckou expozici zbraní.
V nových akvizicích jsou zastoupeny tyto okruhy předmětů:
Církevní – zejména obrazy s biblickou tématikou, vyšívané
oltářní přehozy
Dětské hračky – hlavolamy, figurky, dřevěné hračky
Doplňky – kabelky, peněženky, knoflíky
Fotografie – portréty, školní tablo, osobní fotografie
Hodiny – budíky, náramkové hodinky
Keramika – hrnky, reklamní hrnky
Modely – model válečné lodi Royal Caroline

Napoleonika – pohlednice, krabička od léků s obrázkem
Napoleona, sběratelské cukry, mapa slavkovského bojiště, propagační materiály, pamětní list k 200. výročí
slavkovské bitvy, publikace pro návštěvníky slavkovských
napoleonských her z roku 1933
Obrazy – miniatury s květinovou tematikou, portrét ženy
z roku 1917
Oděvy – dámské vyšívané zástěry, spodní prádlo s ruční
krajkou
Optické přístroje – kamera, promítací přístroj
Písemnosti – pozvánky na plesy, kupní smlouvy, trhové
smlouvy, žádosti, platební rozkazy, domovské listy, dokumenty k poštovnictví, noviny z roku 1942, dokumenty
k osobnostem, dokumenty ke školství
Pohlednice – Slavkova u Brna a okolí
Plakáty – plakáty propagující současné kulturní akce ze
Slavkova i dalších lokalit
Plechovky – reklamní: káva, čaj, cukrovinky, kosmetika
Porcelán – Kompletní čajový servis zn. Loket, nádobí, talíře, reklamní hrnky, šálky a podšálky
Sklo – soničky, vázy, trofejní pohár, dámský bažant
Šicí stroje – kufříkové, skříňkové
Školní potřeby – kružítko
Vybavení domácnosti – příbory, hliníkové nádobí, naběračky, žehličky

Zámek Slavkov–Austerlitz tímto ještě jednou
děkuje všem dárcům za obohacení sbírkového
fondu a současně také kulturního dědictví
města Slavkova u Brna, které takto zůstane
uchováno pro příští generace.
PhDr. Vladimíra Zichová, ZS–A

služby zadaly zpracování dendrologického posudku u Ing. J. Kolaříka, který se městskými alejemi zabývá již řadu let. Závěr posouzení je shodný.
Zájmy ochrany přírody a ostatní je třeba efektivně skloubit. Vším tím se nyní zabývá ustanovená komise pro zpracování koncepce obnovy
historických alejí a parku. Jejími členy jsou zástupci města, odboru životní prostředí, Zámku
Slavkov–Austerlitz, Technických služeb města
Slavkova, zástupce Národního památkového ústavu a zástupci komisí pro regeneraci městské památkové zóny a rady města pro životní prostředí.
Na první schůzce dne 16. 1. 2012 se členové seznámili se zpracovanými posudky a dohodli další
postup - zahájit neodkladně práce na zajištění bezpečnosti veřejnosti, tzn. likvidace nebezpečných,
staticky nestabilních stromů. O průběhu příprav
i postupu vás budeme průběžně informovat.
Věra Marková, ved. správy majetku ZS-A
Ing. Miroslav Zavadil, ved. odb. životního prostředí MěÚ

Slavkovské memento 2012
Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem
autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou
Brno 2 vyhlašují soutěž pro žáky základních
(2. stupeň) a středních škol. Témata:
1. Války - neválky
Války: co předchází či předcházelo velkým
válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je
možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří mají
tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě? Válečné
konflikty v historii a dnes.
Neválky: vážné i méně vážné problémy ve
vzájemných vztazích (ve škole, rodině, společnosti); boj proti společenským nešvarům (drogy,
alkoholismus, aj.); války osobní či vnitřní (boj
sám se sebou – např. výběr povolání, hubnutí,
konec s kouřením apod.)
2. Zapomenutí vojáci
Hrdinové, na které se zapomnělo… Ranění vojáci (cizinci), kteří se už nevrátili do své vlasti…
Kde všude bojovali a bojují Češi (a Slováci)…?
Zajatí vojáci…
Soutěž literární: libovolný slohový útvar (referát, glosa, pojednání, povídka, pohádka, fejeton, interview, sloupek, úvaha, dopis příteli, verše
aj.) na daná témata do pěti stran formátu A4
(v elektronické formě – e-mailem, na CD).
Soutěž výtvarná: libovolná technika na ploše,
trojrozměrný objekt.
Obě soutěže (literární i výtvarná) mají dvě věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.
Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstupenky do zámku ve Slavkově u Brna, vstupenky
do kina ve Slavkově u Brna, zápisné v městské
knihovně zdarma aj.
Uzávěrka odevzdání prací: 31. 3. 2012
(slavnostní vyhodnocení se koná 26. 4. 2012)
Všechny odevzdané práce bude hodnotit komise, složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu, učitelů ZUŠ ve Slavkově a pracovníků
Zámku Slavkov – Austerlitz. Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na zahájení akce
dne 26. 4. 2012 za přítomnosti médií, zástupců
města Slavkova, Jihomoravského kraje a Vojenské akademie ve Vyškově.
Práce zasílejte na adresu zámku nebo e-mailem na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek, vedoucí Městské knihovny ZS-A
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2. kolo logických her – sudoku
V pondělí 19. prosince se již tradičně uskutečnila pro žáky 2. stupně soutěž v řešení SUDOKU. Na žáky čekaly čtyři úkoly v časovém
limitu 30 minut, někteří však zvládli odevzdat
všechny vyluštěné sudoku dříve. Ze zúčastněných se nakonec 1. místem může pyšnit Hana
Kučerová z 6.A, která bezchybně vyluštila
všechny úkoly za 22 minut. Na 2. místě skončila Eva Svobodová z 9.A, která sice odevzdala
úkoly jako první, ale ztratila body za chybné doplnění číslic. Krásné 3. místo patří Markétě
Krejčířové z 6.B.
Všem soutěžícím děkujeme za účast.
zšt

Výlet do pravěku

vátové absolvovali výcvik na sjezdových lyžích,
na snowboardu nebo kombinovaný výcvik.
Prostřednictvím školy většina žáků a jejich
rodičů opět využila možnosti zapůjčení kompletního lyžařského či snowboardového vybavení se servisní službou za velmi výhodných
cenových podmínek přímo v místě výcviku.
Takže všichni lyžovali na kvalitních, odborně
seřízených lyžích, což určitě přispělo i ke skutečnosti, že na výcviku nedošlo k žádnému
úrazu či zranění.
Program kurzu byl doplněn velmi zajímavou
besedou s příslušníkem Horské služby Karlov
o chování na horách a na lyžích, o nebezpečí
hor a práci horské služby.
Všichni žáci odjížděli z kurzu velmi spokojeni. Pro vzpomínku každý žák dostane DVD
s nejzajímavějšími momenty a fotografiemi lyžařského kurzu.

V úterý 6. prosince jsme se my, žáci 6. ročníků, vypravili do pravěku. Žádné stroje času
sice ještě neexistují, ale jestli se také chcete dostat mezi mamuty, neváhejte a navštivte muzeum Anthropos v Brně. Toto muzeum se
zabývá vývojem člověka v Evropě. Dozvěděli
jsme se zde mnoho nového o pravěkých lidech
a jejich způsobu života. Třeba to, že se našly
téměř kompletní pozůstatky australopithéka,
kterého vědci pojmenovali Lucy. Z druhu
homo ergaster se dochovala kostra asi jedenáctiletého chlapce, kterého pojmenovali Nariokotome. Umřel na kaz v zubu, který mu
otrávil krev. Také jsme se dozvěděli, že kly mamutům sloužily mimo jiné k rozhrnování trávy.
Některé kly měřily až sedm a půl metru.
Homo sapiens žil zároveň s mamuty. Měl
nedostatek dřeva, a tak k topení, stavění příbytků apod. používal mamutí kosti. Zaujalo
nás také třeba to, že šamani byli většinou lidé
s nějakým postižením. To je jen malá část zajímavostí, které jsme se v Anthroposu dozvěděli.
Všem se nám exkurze moc líbila, byl to bezvadný výlet a pravěk je super!

Mgr. Hana Charvátová, vedoucí kurzu

H. Kučerová (6.A), A. Šujanová (6.B)

Lyžařský výcvik

Foto: archiv školy

Lyžařský výcvikový kurz
První lednový týden v novém roce, Karlov,
penzion u Bohouše… to vše opět patřilo žákům
Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna
pro jejich lyžařský výcvikový kurz.
I když začátek letošní zimy sněhem šetřil,
kurz probíhal za velmi dobrých sněhových podmínek. Kurzu se zúčastnila většina žáků sedmých ročníků, pro které je lyžařský výcvik
určen především a kapacitu doplnilo devět žáků
z osmých ročníků. V penzionu opět všechny čekalo krásné ubytování a výborná strava. Sjezdovky i lyžařské vleky byly v tomto termínu
téměř prázdné, takže všichni měli možnost dostatečně zvládnout a zdokonalit své lyžařské dovednosti.
Stejně jako v loňském roce i letos si žáci
mohli vybrat zaměření lyžařského výcviku. Pod
vedením svých učitelů, kvalifikovaných instruktorů Mgr. Hany Petrové, Mgr. Zdeňka
Vičara, Mgr. Petra Jeřábka a Mgr. Hany Char-

Vánoce s Tyršovkou: Jak slavíme Vánoce v Bullerbynu
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
z prvního stupně připravily pod vedením svých
vyučujících pro své rodiče pásmo říkanek, básniček a písniček. Velký úspěch mělo také rytmické taneční představení „páťáků“ na píseň
Mamma mia. Druhou část programu tvořil minimuzikál „Jak slavíme Vánoce v Bullerbynu“.
Členové školního sboru spolu se žáky 4. ročníku se na chvíli převtělili do postav z oblíbené
knížky švédské autorky Astrid Lindgrenové
a všechny potěšili milými písničkami, jejichž
texty napsala Šárka Navrátilová a hudbu složil
Michael Korbička.
Celým programem se prolínaly vánoční písně
v podání školního pěveckého sboru, k němuž se
na poslední píseň přidal i učitelský sbor. zšt

Vánoční akademie

Foto: archiv školy
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Základní škola Komenského
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz

Vánoční exhibice Glitter Stars
V pátek 16. prosince ve sportovní hale ZŠ Komenského probíhala vánoční exhibice, kterou si
připravila děvčata ze skupiny Glitter Stars a jejich
hosté: přípravka sportovní gymnastiky, country
skupina Junico a taneční skupina N-YOJ.
Skupina akrobatických roztleskávaček Glitter
Stars ze ZŠ Komenského rekapitulovala uplynulou skvělou sezonu. V roce 2011 získala dva tituly na Mistrovství ČR. Na Mistrovství Evropy
obsadila krásné čtvrté místo, z podzimní celostátní soutěže Spirit cheer cup, která se konala
v Praze dovezla 8 medailí a týden před exhibicí
se zúčastnila otevřeného Mistrovství Evropy
v Německu, odkud si přivezla 1. místo v kategorii Junior Group Stunt Routine.
Během roku 2011 skupina Glitter Stars absolvovala také mnoho vystoupení v různých městech
České republiky, kde se měla možnost setkat
s mnoha známými osobnostmi, ale zcela jistě na
ně nejvíce zapůsobilo setkání s prezidentem ČR
Václavem Klausem na World Tour Beach Prag.
Jako první host exhibice se představila přípravka sportovní gymnastiky, kterou navštěvuje
12 dívek ve věku od 3 až do 7 let (celkem 6 dívek
ještě chodí do mateřské školy). Trénují jednou
týdně 1,5 hodiny pod vedením paní učitelky Jany
Čermákové. Kromě vánoční exhibice je můžete
vidět vystupovat na Dnech Slavkova a byly i na
svých prvních závodech. Malé gymnastky se
představily ve společné skladbě BU-BU, na kladině a prostných.
Dalším účinkujícím byla Country skupina Junico, jejichž někteří členové tancují již 8 let pod
vedením paní učitelky Hany Stárkové. V jejich repertoáru jsou nejenom country a řecké tance, ale
i line dance a couple dance. Vystupují při různých

příležitostech. Pravidelně jsou vidět na Dnech
Slavkova, vystupovali s country skupinou Poutníci a tradičně sklízejí úspěch na Mysliveckém
bálu v Rašovicích.
Trojici hostů završila taneční skupina N-yoj
Slavkov u Brna – složka vyškovské taneční skupiny N-yoj, kterou založily Eva Kellner Fialová,
Lucie Limanovská a Šárka Piňosová. Skupina trénuje současné moderní styly tance (street dance,
hip hop, dancehall, RnB, disko, break, atd…).
V průběhu celé exhibice předvedla děvčata
z Glitter Stars 14 náročných soutěžních choreografií, se kterými se děvčata představila na Mistrovství ČR a Mistrovství Evropy. Jak již bylo
psáno úvodem skupina Glitter Stars měla výbornou sezonu, získala spoustu medailí, diplomů
a pohárů. Medaile mají děvčata doma pečlivě uschované a tak se na exhibici s diváky podělily o 9
pohárů, které za rok 2011 získaly a vysloužily si
tak od publika velký potlesk jako poděkování za
skvělou reprezentaci naší školy a našeho města.
Pokud by se Glitter Stars podařilo obhájit titul
mistrů ČR i letos, nominovala by se na Mistrvství
Evropy, které se bude konat v Nizozemsku.
Za úspěchy děvčat zcela jistě stojí soustavná
a důsledná práce trenérek: Renáty Macharové,
Ivety Sukové a Denisy Ciesarové.
Neméně důležité je zázemí a finanční prostředky, bez kterých se tento sport neobejde. Skupina Glitter Stars děkuje proto Městu Slavkov
u Brna, ZŠ Komenského náměstí a soukromým
firmám Likos a. s., Čáslava –Stav, M plus s.r.o.,
ZITTA – výtahy, s.r.o., BTA diamantová technika
Brno, s.r.o., Miroslav Synek a ostatním, kteří jim
svou podporou a svými sponzorskými dary umoMgr. Renáta Macharová
žňují činnost.

Vánoční jarmark na ZŠ Komenského
Chodby staré školní budovy ožily v úterý 14.
prosince v odpoledních hodinách neobvyklým ruchem. Žáci naší školy se svými třídními učiteli připravili pro své rodiče, prarodiče, kamarády
a známé tradiční vánoční jarmark. Letos se konal
již potřetí. Návštěvníky překvapily svátečně nazdobené školní lavice – prodejní stánky, na nichž
si mohli prohlédnout nepřeberné množství vánočních ozdob, přáníček, korálkových přívěsků, dárků
a milých drobností. Nechybělo ani občerstvení,
které návštěvníkům nabízeli žáci 9. ročníků. Děti

se nebály s kupujícími komunikovat, všichni si
zkusili, jaké to je stát za pultem a skutečně nabízet,
doporučovat a prodávat. Zopakovali si také jednoduché početní úkony při manipulaci s penězi.
Vánoční atmosféru doplnily koledy, které zněly
z rozhlasu, a jarmark byl doplněn i živým hudebním vystoupením muzikantů z řad našich žáků.
Výtěžek z jarmarku bude rozdělen mezi Klub přátel školy (použije se na úpravy školního dvora)
a jednotlivé třídy, které s ním naloží dle vlastního
HaF
uvážení.
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Školní olympiáda
V předvánočním týdnu každoročně pořádáme
školní olympiádu. Žáci 6.–9. tříd změřili své síly
ve středu 21. prosince. V hodinových blocích se
střídali na jednotlivých stanovištích, kde plnili
různé disciplíny. V malé tělocvičně na staré budově probíhal silový trojboj, který se skládal
z člunkového běhu, hodu medicinbalem a z visu
na hrazdě. V gymnastickém sále se šplhalo po tyči
do výše 4 m a soutěžilo se v akrobacii – dívky
a chlapci cvičili sestavy na koberci a hodnotila se
správnost provedení i umělecký dojem. V hale na
nové budově se spolu utkávala smíšená družstva
ve florbalu. Boj to byl lítý, jednotlivé třídy se povzbuzovaly hlasitými pokřiky a třídními hesly. Na
konci všech klání proběhlo slavnostní vyhodnocení a vítězové získali diplomy a sladké odměny,
které vyrobily pracovnice naší školní kuchyně.
Výsledkovou listinu a fotografie dokumentující
průběh celé školní olympiády si lze prohlédnout
na nástěnce v přízemí před jídelnou. Není ani tak
důležité, kdo zvítězil, jako to, že se naši žáci hýbali a zlepšili tak svou tělesnou kondici. Už se
HaF
všichni těšíme na další ročník!

Třídíme odpady
Naše škola je již třetím rokem zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program
pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT, EKO-KOM a EKOLAMP, které zajišťují
sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. V rámci projektu Recyklohraní
jsou v naší škole sběrné nádoby na použité baterie a drobné elektrozařízení. Třídy mezi sebou
soutěží v množství odevzdaných baterií a elektrospotřebičů. Na konci školního roku budou nejlepší třídy, stejně jako loni, odměněny.
V letošním roce jsme se opět přihlásili do soutěže „VĚNUJ MOBIL“. Kdo máte doma zbytečný funkční či nefunkční mobil, odevzdejte jej
prostřednictvím svých dětí ve škole. Nefunkční
mobily budou recyklovány, funkční po repasi
budou poskytnuty dětem v dětských domovech.

Vánoční soutěž v sudoku
Naše škola pořáda 19. prosince již čtvrtý ročník soutěže v luštění japonských číselných křížovek Sudoku. Ve čtyřech tabulkách o rozměrech 9 x 9 bylo pro soutěžící připraveno několik čísel a jejich úkolem bylo během 30 minut správně doplnit co nejvíce ostatních čísel. V mladší kategorii (6. a 7. ročník)
zvítězila Michaela Hudcová (7.A) s Evou Skřivánkovou (7.A) před Terezou Ševčíkovou (6.A) a Eliškou Novoměstskou (7.A). Ve starší kategorii (8. a 9. ročník) 1. místo obsadila Kamila Esslerová (8.C)
před Barborou Lónovou (8.A) a Romanou Hoškovou (8.A).
R. Macharová

Příroda a čas – pobytový program
V letošním školním roce pořádá naše škola ve
spolupráci se školským zařízením Lipka Brno týdenní pobytový program pro žáky 6. ročníků
v Rychtě Krásensko na Drahanské vrchovině.
Tímto pobytem bychom chtěli v dětech podnítit
smysl pro práci v kolektivu, rozvíjet zodpovědnost, samostatnost, svědomitost a především jim
ukázat rozmanitosti přírody v zimním období.
Program pobytového kurzu s názvem Příroda
a čas, který proběhne v únoru, sleduje dvě základní

roviny. Žáci se vžívají do kůže lovců poslední doby
ledové a pohybují se v přírodě i při náročnějších terénních podmínkách. Dále zkoumají projevy života
a adaptace organismů v období zimních měsíců.
Účastníci si osvojí práci s literaturou, procvičí si
praktické přírodovědné dovednosti a naučí se prezentovat výsledky své práce.
Pokud se tato akce setká s kladnými ohlasy,
rádi bychom ji zařadili do školního vzdělávacího
programu a opakovali každým rokem.

Skleněná krása
Vánoce jsou pro nás všechny nerozlučně spojeny se zdobením stromečku. Ten je v současnosti
přijímán s naprostou samozřejmostí. Jak ale vypadaly naše nejkrásnější svátky a jak se zdobily stromečky i obydlí, nebo jak se vlastně i k nám dostala
tradice skleněných ozdob, se děti ze školní družiny
dozvěděly na výstavě v Brně názvem „Skleněná
krása aneb Historie nejen vánočních ozdob“.
Těch bylo na výstavě okolo tří tisíc.
Všechny informace pro děti o materiálech, výtvarných stylech, krajových tradicích, ale i technologiích výroby vánočních ozdob byly
zprostředkovány formou výkladů a soutěží. V následné výtvarné dílně si děti mohly papírové ozdoby i řetězy vyrobit sami. V předvánočním čase
jsme se tak po zhlédnutí výstavy příjemně nalaZa ŠD D. Andrlová
dili na příchozí svátky.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

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

Ples ISŠ
Nadační fond STUDENT a ředitelství ISŠ
ve Slavkově u Brna Vás srdečně zvou na
PLES ŠKOLY, který se koná v pátek 17.
února ve 20 hodin v sále Společenského
domu Bonaparte ve Slavkově u Brna. Hraje
Relax Band Šaratice. Bohatá tombola,
ukázky společenských tanců, Karel Gott revival Morava. Předprodej vstupenek v ceně
100 Kč a místenek v ceně 20 Kč na sekretariátu školy zahájen od 16. 1. 2012!

Florbalisté

Foto: archiv školy

Turnaj ve florbale na naší škole
Naše škola zorganizovala dne 22. prosince pro
žáky ISŠ vánoční turnaj ve florbale, kterého se
zúčastnilo celkem 16 tříd v celkovém počtu 122
žáků. Soutěž probíhala vyřazovacím způsobem
a tým, který vypadl, musel odejít do vyučování,
což pro mnohé žáky byla velká motivace a do hry
dali úplně všechno. Některé zápasy byly velice
zajímavé a kvalitně zahrané, zejména se to nečekalo od prvních ročníků, které nakonec celý turnaj vyhrály. Mimo soutěž nastoupila i družstva
dívek, která spolu sehrála vložený zápas a vítězkami se staly dívky ze třídy 2.A HT. Celkovým

vítězem se stalo družstvo třídy 1.B TRKA (Gottwald, Pantůček, Vetečník, Divácký, Vágner, Mačkal, Sedlák). Na tomto školním turnaji byli
vybráni žáci, kteří 5. ledna reprezentovali ISŠ
Slavkov u Brna v okresním kole středních škol.
Bohužel nám los přiřadil ty nejsilnější soupeře
a vypadli jsme již v základním kole.
Podle velkého počtu přihlášených je vidět, že
o tuto hru je stále větší zájem a zvyšuje se i úroveň hráčů. Další větší akcí bude v únoru školní
turnaj v sálové kopané a očekáváme opět velkou
účast žáků.
Jiří Lekavý, ISŠ

Den otevřených dveří

Foto: archiv školy

Poděkování
Touto formou bych chtěla poděkovat všem
kolegyním, kolegům a studentům naší školy,
kteří se zúčastnili dne otevřených dveří v měsíci
lednu. Poděkování patří i dvěma andílkům, kteří
nás v sobotu navštívili a „dospělákům“ ze svého
košíčku darovali „vstupenky do nebe“. V tyto
dny nás navštívili nejen zájemci z řad žáků základních škol, ale i slavkovská veřejnost.
Vlad. Kulhánková, ISŠ

Výuka v Rousínově stále pokračuje
V poslední době se mezi veřejností vyskytují
zprávy, že vzdělávání v dřevařských oborech na
tradiční škole v Rousínově končí. Je sice pravdou, že škola byla v roce 2009 sloučena s Integrovanou střední školou ve Slavkově u Brna, ale
kvalitně vybavený areál pro výuku v oboru
Truhlář je stále plně využíván ke svému účelu.
Dle vyjádření ředitele školy probíhá dále
nábor do prvního ročníku pro nový školní

rok a i nadále se bude realizovat výuka
v tomto oboru v Rousínově. Vzhledem k poklesu žáků díky demografickému vývoji se hledají úsporná opatření, ale stále se počítá s tím,
že zvláště praktická výuka bude realizována
v dílnách v Rousínově, které poskytují velmi
dobré pracovní podmínky a s lidmi, kteří jsou
plně kvalifikováni jak po odborné tak pedagogické stránce.
Mgr. Josef Smékal, ředitel školy

Vánoční Vídeň II (16. 12. 2011)
Uběhlo pouhých čtrnáct
dní a studenti 1.A HT a 2.A
HT vyrazili po stopách
svých spolužáků do vánoční Vídně. Čekal je stejný
program – po návštěvě televizního studia ORF a procházce centrem, kterou
bohužel doprovodil drobný
déšť, se studenti nechali
zcela pohltit atmosférou rakouské metropole. I pršet
záhy přestalo a nic nebránilo tomu, aby si každý nalezl to své a pln zážitků se
vrátil zpátky domů v tomto
předvánočním čase.
Mgr. Hirt, ISŠ

Návštěva studia ORF

Foto: archiv školy

Výuka angličtiny

Foto: archiv školy

Angličtina trochu jinak
Dne 12. prosince přijel naše žáky pobavit
a procvičit anglický jazyk sbor z Prahy – The
bear educational theatre. Představení bylo určeno pro všechny třídy oboru hotelnictví, tudíž
jsme byli rozděleni do dvou skupin. První
a druhé ročníky si tento program mohly užít
v 8 h., třetí a čtvrté šly později. Když jsme vcházeli do budovy Domu mládeže naší školy,v obličejích studentů byly klasické znuděné pohledy.
Hned po pár minutách představení jej ale vystřídal smích a radost. Nejen že nás dokonale pobavili, ale řada z nás si díky nim konečně
pamatuje, kdy se používá tvar Have + 3. tvar slovesa. Členové souboru měli krásnou a srozumitelnou výslovnost v porovnání s poslechy
z kazet. Myslím, že toho nebylo moc, čemu bychom vyloženě nerozuměli a určitě jsme si rozšířili slovní zásobu. Nám, maturantům, tato
zábavná forma výuky angličtiny určitě prospěla
a těšíme se na další návštěvu The bear educational theatre, kterou nám opět zprostředkuje pan
učitel Mgr. Vladimír Hirt, kterému touto cestou
moc děkujeme.
M. Miklíková, 4.A HT, ISŠ
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Prodejna Slavkov: Špitálská 752 (vedle Penny), Tel.: 734 605 131, slavkov@altops.cz
Prodejna Brno: Táborská 210, Tel.: 603 173 772, info@altops.cz

REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

FINSKÁ SAUNA

Systém Jóga v denním životě

Zveme Vás do naší finské sauny s ochlazovacím bazénkem a možností venkovního posezení.
Možnost využít saunu individuálně i pro
skupiny (max. 6 osob).

je ucelený systém fyzických, dechových,
relaxačních a meditačních technik. Jóga v denním
životě je vhodná pro člověka každého věku
a úrovně fyzických možností. Vychází
z klasické cesty jógy. Jejím cílem je
pomoci člověku získat a zlepšit
tělesné, duševní, sociální a duchovní
zdraví a dosáhnout harmonie

Poslední volná místa na kurz
od 1. února 2012 každý čtvrtek,
tělocvična ZŠ Tyršova
vždy od 18 do 19 hod.
Více informací:
Rehabilitace – Lázeňský dům Slavkov
Mgr. Hana Vardžáková (608 380 350)

Využijte také nabídku zvýhodněných wellness balíčků pro dva:

1. Sauna + vířivka ZDARMA
- privátní sauna pro dva – 60 minut
- privátní whirlpool pro dva – 20 minut
Cena balíčku: 350 Kč

2. Sauna, vířivka, masáž – „3v1“
- privátní sauna pro dva – 60 minut
- privátní whirlpool pro dva – 20 minut
- léčebná masáž záda + šíje pro dva – 30 minut
Cena balíčku: 900 Kč
Navštivte naše zařízení a relaxujte profesionálně

Rezervace na tel.: +420 544 227 485 více informací: www.austerlitz.cz
■

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
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Advokátní kancelář
Mgr. Iva Florianová
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ZVĚŘINOVÉ HODY
RESTAURACE KLOBOUK si Vás dovoluje pozvat na zvěřinové hody,
které se budou konat

od pátku 17. února do neděle 19. února 2012
Přijďte ochutnat pochoutky a speciality naší kuchyně –
předkrmy, hotová jídla, minutky a další chuťovky. Sobotní večer Vám zpříjemní posezení s harmonikou.

Po celý víkend nabízíme rozvoz těchto specialit
až k Vám domů (rozvoz do 5 km zdarma).

Rezervace na tel. čísle 721 680 563.
Srdečně zve kolektiv Restaurace Klobouk

Více informací na www.restaurace-klobouk.cz

Rozšírená
nabídka služeb
ˇ


Milan Májek
a syn nabízí

Kvalitní kosmetika
 Možnost vyzkoušení kosmetiky
 Zajímavé ceny
Prodej
leden, únor
• bylinné přípravky
 Objednávky
pro děti i dospělé
• vitaminy, minerály
na tel. 604 994 476
výrobky Aloe vera

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

www.jonas-klub.estranky.cz

Prodejní doba:

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

•
• měření glykémie
• konzultace
a poradenství

pro firmy
stavebníky
občany

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

HUTNÍ
MATERIÁL

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

272 975
 604
725 397 914
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Dáváte přednost přírodní medicíně bez
vedlejších účinků před běžnými léky?
Chcete svůj organizmus posílit
a připravit na nový rok 2012?
Rádi Vám pomocí alternativní medicíny Energy
poradíme jak na to. Energy pomůže jak posílit
Vaši imunitu, tak vyřešit Vaše zdravotní potíže.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
KONTAKT:

Klub Energy
Ivana Klučková, Brněnská 642
IvanaKluckova@seznam.cz
tel.: 607 628 101

cí doby
a
ír
v
t
o
í
n
e
Prodlouž h so 8–11 h
7
po-pá 7–1
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

Provozní doba:

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

Po–Pá
So

7–17 hodin
8–11 hodin

www.akr-stehovani.cz

Příjem inzerce do zpravodaje
info@bmtypo.cz • 544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: v pátek 17. února do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

KURZ HUBNUTÍ
S OVEŘENOU METODIKOU
kognitivně-behaviorální terapie
Tříměsíční intenzivní kurz hubnutí – začínáme 14. února!
Bližší informace a přihlášky:

lektorka kurzu Bc. Blanka Palečková, DiS.
tel. 724 731 127, b.paleckova@centrum.cz, http://intuita.webnode.cz

âERVINKA, s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2001

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

PRODEJ







hasicích pﬁístrojÛ
hydrantov˘ch systémÛ
poÏárních ÏebﬁíkÛ
autolékárniãek
v˘straÏn˘ch vest
hasicích rou‰ek

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

ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
KOMPLEXNÍ
SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY
NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

www.cervinka-hodejice.cz
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Zahradní
technika

www.rumpova.cz

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.

Prodej obalů na uzenářské výrobky • tel.: 725 365 444

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna
telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ
I v roce 2012 s EYES OPTIK, s.r.o.,

Těšíme se na Vaši návštěvu,
TRADICE, SPOLEHLIVOST, KVALITA.

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

www.eyes-optik.cz
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Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna
Čtvrtek 5. ledna ve 13 hodin hod již tradičně
do Slavkova u Brna přicestovali Tři králové,
aby tak oficiálně zahájili tříkrálovou sbírku.
Vzhledem k nepříznivému počasí, nepřijeli na
koních jako vloni, přišli k nám letos pěšky. Přinesli nám všem Boží požehnání a přání, které
předali zpěvem známé koledy: „Štěstí a zdraví
pokoj svatý vinšujeme Vám… v novém roce
2012“, při kterém je doprovodila kapela s dechovými nástroji.
Průvod tří králů v doprovodu trubačů zamířil
nejdříve na městskou radnici, kde si Tři králové
oficiálně vyžádali povolení k průchodu městem.
Na městský úřad přišel tři krále přivítat také
otec děkan, který dal požehnání celému Tříkrálovému průvodu, všem kdo jsou do tříkrálové
sbírky zapojeni a všem ke kterým budou koledníci posláni. Po té Tříkrálový průvod vyšel
z městské radnice a obešel část náměstí.
V sobotu 7. ledna vyrazilo Slavkovem
u Brna 90 koledníčků, koledníků a vedoucích
skupinek ve věku 2–63 let, často doprováze-

Ukončení rybářské sezony
Lovná rybářská sezóna končí posledním prosincovým dnem. Koncem roku bývají stojaté
vodní plochy zamrzlé a proto rybáři preferují tekoucí řeky. Kaprovité ryby vyhledávají hlubší
a klidnější místa k přezimování. Potravní aktivitu k lovu naopak vyvíjejí některé dravé ryby
jako štika obecná, okoun říční a candát obecný.
V čistém vodním sloupci je pro ně ukotvená nástražná rybička snadnější kořistí. Lov na udici
přívlačí je ještě dráždivější a je možno prochytávat větší úseky. Sobota dne 31. 12. byla teplotně
nadprůměrná, a proto jsem oslovil pár přátel
a členů rybářské stráže abychom společně takzvaně zavřeli vodu. Hladina na malém rybníku
byla rozmrzlá a tak pár rybářů naposledy pokoušelo štěstěnu úlovku. Sešla se dobrá parta.
Rekapitulovali jsme vzájemné úspěchy a neúspěchy nejen od vody, ale i ze všedního života.
Ke všeobecné pohodě přispěl i doušek svařáku
před silvestrovským večerem. Závěrem bych
chtěl poděkovat všem, kteří se v minulém roce
podíleli na obhospodařování, zvelebování a udržování všech našich revírů a do nového roku
2012 jim popřát hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody, pracovních úspěchů a hlavně bohatou rybářskou sezonu.
Petr Zvonek

ných zvědavými dětskými kamarády a maminkami. Malí
i větší odvážlivci prošli celý
Slavkov u Brna a v každém
domě, kde jim bylo otevřeno,
zazpívali písničku a poprosili
o příspěvek do Tříkrálové
sbírky Charity ČR. Již po dvanácté poskytl místní děkan,
otec Vavro, koledníkům zázemí v prostorách fary, kde po
návratu čekalo na koledníky
zasloužené občerstvení v podobě teplého čaje, párků a buchet od slavkovských babiček.
Tři králové na radnici
Foto: R. Lánský
Každý „král“ navíc obdržel od
organizátorů balíček dobrot.
- Dokrytí nákladů odborného poradenství OCH
Koledníci v domácnostech rozdávali tříkráHodonín – Charitní poradna v Hodoníně,
lový cukr, který symbolizuje přání blahobytu
Charitní poradna v Bučovicích a ve Slavkově
a psali nade dveře posvěcenou křídou nápis
u Brna
K†M†B† 2012 což znamená „Kristus ať po- Podpora stávajícím projektům, které se ocitžehná tomuto domu“. Tím přinášeli nám všem
nou v tíživé situaci
Tříkrálové poselství a přání šťastného a požeh- Humanitární pomoc do zahraničí.
naného nového roku 2012.
Bc. Martina Tesáčková,
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
místní koordinátorka Tříkrálové sbírky,
občanům města Slavkova u Brna, kteří naše koMgr. Iva Kuchyňková
ledníky přijali a obdarovali a také koledníkům,
zástupce ředitele OCH Hodonín pro služby ve Slavkově
kteří svou písničkou a dobrou náladou, přinášeli radost do slavkovských domácností. Děkujeme rodičům, kteří svým dětem umožnili
účastnit se sbírky a prožít zábavné dopoledne,
během kterého děti udělaly kus práce pro druhé.
Tříkrálová sbírka se díky vstřícnosti města
Zápis do 1. ročníku ZŠ v Nížkovicích se
a farnosti pomalu stává ve Slavkově u Brna trakoná 1. února od 14 do 16 hodin. Bližší infordicí. Máme radost, že se zapojilo mnoho nomace na tel. 544 222 623, zs. nizkovice@cenvých dětí. Ve Slavkově u Brna, kde Oblastní
trum.cz. Rádi vás uvítáme v naší ZŠ a MŠ
charita Hodonín poskytuje terénní Charitní peNížkovice. www.nizkovice.cz/skola
čovatelskou službu pro seniory a zdravotně postižené, Centrum denních služeb pro seniory
a zdravotně postižené, bezplatnou Charitní poV letošním roce si připomínáme 145 let
radnu pro občany v tíživé sociální situaci a tevzniku ochotnického divadla ve Slavkově.
rénní zdravotní Ošetřovatelskou službu, bylo
Toto výročí bude provázet více kulturních
v letošním roce vybráno 97 654 Kč.
akcí. Jednou z nich bude na začátku března
- Peníze z Tříkrálové sbírky budou v roce
malý divadelní festival, „Slavkovské divadelní
2012 použity v rámci Oblastní charity Hododny“, kterého se kromě místních divadelníků
nín na následující účely:
zúčastní i cizí ochotnická divadla.
- Pomoc rodinám v sociální a finanční nouzi
Bližší informace přineseme v příštím čísle
- Podpora pečovatelské služby v českých vesZpravodaje a též na webových stránkách venicích v rumunském Banátu
slavkove.cz či na webu Města Slavkova.
- Podpora a pomoc oblastem postiženým živelDivadelníci z FOD Simsala Bim
nými pohromami

Zápis do 1. ročníku
v Nížkovicích

Slavkovské divadelní dny

(Ne)šťastný pátek třináctého
Na pomyslném žebříčku pověrčivosti zaujímá
pátek s datem 13. jedno z nejpřednějších míst.
Tento den je označován jako nešťastný a smolný,
který nejlépe přeskočit nebo alespoň nic důležitého v jeho průběhu nezačínat. Navzdory tomu
v pátek 13. ledna vyjelo ze Slavkova u Brna auto
a zamířilo do malé obce Srbce. Kdo by teď čekal
příběh patřící do Černé kroniky, bude asi zkla-

mán. Auto v pořádku dorazilo do cíle a tím byl
Domov pro opuštěná zvířata paní Liškové
v Srbcích. Je to skutečný domov pro všechna
opuštěná, nechtěná, nalezená a týraná zvířátka,
který funguje zcela bez státních dotací. Zvířata
zde žijí jako ve skutečném domově. Jediným
řádem, který zde platí, je soucit, vzájemná důvěra,
láska a vděčnost. Paní Lišková věnuje svým svěřencům veškerou péči, leckdy podobnou zázrakům. Všechny náklady, včetně lékařského
ošetření (a toho není málo), hradí z vlastních prostředků a díky přispění lidí, jimž osud takových
zvířat není lhostejný. A právě sem vezlo naše auto
pořádný náklad: granule pro pejsky i kočičky,
konzervy, deky, hračky, obojky, pelíšky, pamlsky
– zkrátka všechno možné pro užitek i pro radost.
A radosti bylo opravdu vrchovatě! A tak skupinka
lidí změnila nešťastný pátek 13. pro všechny oby-

vatele Domova na šťastný a radostný. A nebylo
k tomu potřeba žádných nadpřirozených schopností. Stačilo jen docela „málo“(!?) – umět se
dívat kolem sebe otevřenýma očima a chtít něco
udělat nejen ve vlastní prospěch.
Proto teď patří velké poděkování Zuzaně Slezákové, Ivaně Macháčkové, Ivaně Zavadilové,
Zdeňce Stloukalové, Radce Zellerové, Petře Pecinové, Lence Přikrylové, Petře Sedláčkové,
Bronislavě Štěpánkové, Evě Schroederové, Philippu Teublovi, Haně Sušilové, Barboře Stackeové, Radmile Fialové, Václavu Samcovi,
Martinu Samcovi, Lence Šudákové, Blance Zbořilové, Blaženě Plchotové, a Oldřišce Smitalové,
s přáním všeho dobrého v roce 2012.
Slečně Haně Sušilové navíc díky za obětavou
organizaci celé akce a panu Zdeňku Kaurovi za
odvoz dárečků na místo určení.
O.S.
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

ve N o v
Sla ě
v ko
vě

Tel. 603 904 404

NEHTOVÁ
MODELÁŽ
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Před 65 lety 2. února 1947
si řekli své ano manželé

MARIE A KAREL
SLEZÁČKOVI
Všechno nejlepší do dalších let přejí dcery
Jana, Zdena a Lenka s manžely a dětmi

Zaváděcí ceny od 280 Kč

Jana Bubelová

tel. 605 940 249
Paní Hladká nabízí
kompletní vedení daňové evidence
a podvojného účetnictví, včetně
mzdové agendy fyzickým a právnickým osobám.
Bohaté zkušenosti v oboru jsou zárukou kvalitní práce za příznivou cenu.
Veškeré mzdové doklady a daňová
přiznání lze podat též v elektronické
podobě. Nově od 1. 1. 2012 vyřízení
povinnosti spojené s problematikou
režimu přenesení daňové povinnosti
pro řemeslníky a stavební firmy.
V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. čísle 723 207 075

KADEŘNICTVÍ
Michaela Feiková
Provozní doba: na objednávku

BRNĚNSKÁ 642 (II. patro, nad obchodem Zdeňka

Tel. 723 783 094

DĚTSKÝ

BAZAR KIDS

V ROUSÍNOVĚ!
Sušilovo nám. 13

Do komise bereme a poté prodáváme
kočárky, autosedačky, postýlky, odrážedla, ložní prádlo, sportovní vybavení,
oblečení a obuv, hračky a ostatní dětské
a těhotenské potřeby.
Nové zboží vybíráme kdykoliv.
Přineste vše nepoškozené, čisté a označené cenovkou.
Přijďte nás navštívit! Po–Pá 8.30–17 h.
V případě dotazů volejte 724 689 201.
bazarkids@seznam.cz

Novû otevﬁeno

NEHTOV¯ RÁJ
Dagmar HloÏková
·pitálská 779, Slavkov u Brna

Tel. 773 973 520

Představení Hvězda naděje v kostele

Foto: archiv školy

Adventní a vánoční čas v Karolínce
Přípravu na Vánoce jsme v Karolínce
prožili opravdu v družném duchu. Toto
období jsme pojali jako čas setkávání.
Hned na začátku adventu k nám zavítal
sv. Mikuláš se svými andělskými pomocníky, aby po zásluze odměnil přítomné děti a povzbudil je v jejich snažení
konat dobré skutky. O den později, tedy 6. 12.
se otevřely dveře naší školky i pro rodiče, kteří
mohli se svými potomky rozvinout tvůrčí talent
v tvořivých Mikulášských dílničkách.
Nejenom k vánočnímu, ale také k předvánočnímu období patří pohádky, proto k nám
v polovině prosince zavítalo loutkové divadlo
Barborka. I naše děti, stejně jako generace před
nimi, podlehly kouzlu pohádky Josefa Čapka
O pejskovi a kočičce.
No a od pohádek byl už opravdu malý krůček k samotným Vánocům, i když na ty pravé,

domácí si musely děti ještě chvíli počkat, ve školce jsme to stihli o něco dřív.
V úterý 20. 12. jsem se vydali po rorátní mši svaté do školky, kde už
v každé třídě čekal krásně nazdobený
stromeček a pod ním zabalené dárečky.
Děti z nich měly velkou radost a nadšení bylo někdy opravdu těžké krotit. Jednou
za rok ovšem přimhouří oči i ta nejpřísnější
paní učitelka.
„Čas setkávání“ se dovršil představením
s názvem Hvězda naděje, které se uskutečnilo
v kostele na svátek sv. Štěpána a také vánočním setkáním s rodiči dne 5. ledna.
Obě akce byly milou tečkou za nejkrásnějším obdobím roku, tedy za Vánocemi a my
všem jejich účastníkům děkujeme a přejeme
hojnost Božího požehnání v novém roce 2012.
Za KMŠ Jana Šustková

Vážení přátelé dobré country hudby,
úvodem mého článečku mi dovolte popřát
vám všem hodně zdraví, štěstí a pevné nervy
v roce 2012. Poutníci v letošním roce odehrají
ve Slavkově u Brna dva koncerty, a to během
přehlídky Folk a country na Panském domě (ta
letos proběhne v rámci dnů Slavkova) a na
poutnickém Country bálu. Tento pro vás chystáme v restauraci Gól na Zlaté hoře ve Slavkově
u Brna v pátek 17. února od 20 hodin. Hrát
a zpívat na této akci tedy budou Poutníci, něco
málo country tanců předvede taneční soubor při
ZŠ Komenského – Junico a bude připraveno
i malé slosování vstupenek. Občerstvení bude
zajištěno restaurací Gól

Vstupenky budou v předprodeji v prodejně
DÁRKY Skaličková – Pokorná na Palackého
náměstí 85. Tyto budou k dostání od začátku
února a nebude jich moc vzhledem k omezeným prostorám již zmíněné restaurace. Jejich
cena bude v předprodeji 80 Kč a na místě to
bude za rovnou stovku, proto přátelé neváhejte.
Čísla na vstupenkách budou sloužit při losování
tomboly, jinak vstupenky nebudou označeny
a každý se usadí dle volných míst v sále.
Takže fanoušci dobré country hudby a tím
i Poutníků, těším se na vaši co největší účast.
Za kapelu vás zdraví
Jiří Karas Pola
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 7. ledna 2012 uplynul rok, kdy nás navždy opustil
pan

LEO HEMALA
Dne 23. ledna by se dožil 80 let.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 8. ledna 2012 uplynul jeden smutný rok, kdy nás
navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel s dětmi
a celá zarmoucená rodina.
Vzpomínka
Dne 16. ledna 2012 by se dožila 70 let má jediná sestra, paní

MARGITA PROKOPOVÁ
Jejím předčasným a nečekaným úmrtím nám všech chybí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Olga Pruchová s rodinou.
Vzpomínka
Vůle osudu byla silnější než naše nejvroucnější přání.
Dne 7. prosince 2011 by se dožil 78 let pan

OLDŘICH PLCHOT
ze Slavkova u Brna.
Dne 19. ledna 2012 uplynulo 6 smutných let od jeho úmrtí.
Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, za vzpomínku děkuje manželka,
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučátka.
Vzpomínka
Dne 21. ledna 2012 uplynulo šest let, co nás bez rozloučení opustila
paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou manžel a syn s rodinou.
Vzpomínka
Osud ná vzal, co drahé nám bylo, jen prázdný domov
a mnoho vzpomínek zbylo. Bez slova rozloučení odešlas tiše spát,
kytička a vzpomínka Ti napoví, kdo měl Tě rád.
Dne 24. ledna 2012 uplynuly 3 roky, kdy nás opustila paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ
S láskou vzpomínají Dana, Lida, Joža, Olin a Jirka s rodinami.
Vzpomínka
Kytičku květů na hrob Ti dáme a tiše s láskou na Tebe vzpomínáme.
Loučit ses nechtěl, chtěl jsi žít, předčasně jsi však musel od nás odejít.
Dík za to, čím jsi nám byl, díky za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 4. února 2012 vzpomeneme třetí smutné výročí našeho manžela,
tatínka a dědečka, pana

ANTONÍNA TONARA
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Opustili nás
Zdeňka Staňková (1922)
Miroslav Mikuláš (1918)
Naděžda Andrlová (1949)

16. 12.
19. 12.
2. 1.

INZERCE
ČIŠTĚNÍ sedaček, koberců, kočárků, kožešin
- M. Škromachová, Křenovice, 605 414 856.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.
POHLÍDÁM vaše dítě – příležitostně, odpoledne,
večer i o víkendu. Pedagogickou praxi mám.
Tel. 776 313 080.
RK CENTURY21 hledá pro své klienty RD i byty
ze Slavkova a okolí. Nabízíme pro vás služby
zdarma, děkujeme za nabídku. Tel.: 775 674 570.
NABÍZÍME k prodeji byt 3+kk/sklep v OV o velikosti 65 m² a terasou o velikosti 18 m² ve 2. NP
(poslední patro) novostavby kolaudované v roce
2008. Vytápění plyn. kotlem umístěným v bytě.
Nízké měsíční náklady. Byt se nachází v obci Bošovice (okres Vyškov), s výhledem na okolní vinohrady cca 30 minut do centra Brna, 15 minut
do centra Slavkova u Brna. S bytem je možno
zakoupit i dvougaráž o výměře 36 m² v novostavbě byt. domu. Při rychlém jednání možná výrazná sleva!!! Rodin. důvody – SPĚCHÁ!!! Cena:
byt 1 950 000,- Kč, dvougaráž 350 000,- Kč.
Kontakt: tel.: +420 602 593 006.
PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové přípojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 206 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.
KOUPÍM RD do ceny 2,5 mil Kč ve Slavkově
a okolí. Nabídněte prosím. Tel.: 728 832 677
KOUPÍM BYT 2-3+1 ve Slavkově, nejlépe
s balkonem. Tel.: 737 529 680.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
KADEŘNICTVÍ dámské, pánské, dětské. Prodlužování vlasů, vlasová kosmetika Matrix. Vizážistika, líčení, barevná typologie. Veronika
Slezáková, Za Branou 276, Slavkov u Brna.
Objednávky na 775 060 660.

S láskou vzpomíná manželka, dcera s rodinou a bratr s rodinou.
Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima už se nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal je žal, ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 19. února vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka, pana

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

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, na flash disku, 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. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

20

1/2012

Betlémské světlo zasvítilo i ve Slavkově…
I o letošních vánočních svátcích se hlavní bohoslužby ve slavkovském římskokatolickém
chrámu nesly ve znamení zpěvu a hudby.
Před sobotní „půlnoční“ mší sv., která zde již
tradičné začíná úderem zvonů ve 23 hod. a kterou letos celebroval P. Petr Mareček, vyhrávala
u sloupoví farního kostela žesťová kapela pod
vedením M. Hrazdílka písně „Nesem vám noviny, poslouchejte…“, „Chtíc, aby spal…“ ,
„Tichá noc, svatá noc“ a další známé české vánoční koledy. Pěvecký sbor Gloria pod vedením
sbormistra Petra Hlaváčka a za doprovodu varhanice Věry Dostálové a malého smyčcového
souboru potom přednesl „Českou vánoční mši“

od Vojtěcha Říhovského. Kdo se po letošní „půlnoční“ mši zbytečně neloudal domů, mohl na televizní obrazovce ještě stihnout větší část
přímého přenosu na ČT1 z brněnského kostela
„u sv. Tomáše“, kterou celebroval P. Petr
Vrbacký, v nedávné minulosti farář slavkovské
farnosti. Stejný hudební program doprovázel
i nedělní dopolední vánoční bohoslužbu.
Farní chrám ve Slavkově po celou dobu vánočních svátků dýchal již tradičně slavnostní atmosférou, a to nejen díky slavkovské schole,
citlivě nazdobenému vánočnímu stromku a jesličkám, které jako vždy zaujaly hlavně ty nejmenší…
L. Jedlička

Doprovázející instrumentalisté

Foto: L. Jedlička

Radujme se, veselme se, v tomto novém roce
S poslední vánoční koledou přijela v neděli 8.
ledna cimbálová muzika Hudci z Kyjova do našeho chrámu Vzkříšení Páně. V programu Tříkrálové koledování s cimbálovou muzikou
vedenou primášem Alešem Smutným vystoupily
nejen zpěvačky Bohdana Menšíková a Jana Ne-

Hudci z Kyjova

Foto: V. Kohoutková

ničková, ale i slavkovská schola vedená sestrou
Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. DěBenediktou.
kujeme cimbálové muzice, zpěvačkám i schole za
Kostel se rozezvučel krásnými známými
Věra Kohoutková
nádherný zážitek.
i méně známými koledami a ty
zahřály u srdce asi 230 lidí ze
Slavkova a okolí, kteří toto vystoupení navštívili. Společně
s vánočně vyzdobeným kostelem nám ukázali Hudci z Kyjova pravý smysl Vánoc
a připomenuli nám naše tradice, abychom i v dnešní uspěchané
době
na
ně
nezapomínali. A tak jsme se
rozloučili s vánočními svátky
touto nádhernou muzikou,
která rozezpívala na konci vyFoto: V. Kohoutková
stoupení celý kostel koledou Hudci z Kyjova a slavkovská schola

KOBERCE

PVC

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

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz
RESTAURACE ZÁMECKÁ VINÁRNA
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
ve dnech 9.–11. února

♪

v sobotu bude od 19 hodin k tanci
a poslechu hrát country skupiny
„Na starý kolena“ s frontmanem
Slavkovákem Milanem Žižlavským

čt 14–20 h.
pá 14–22 h.
so 12–22 h.

Připraveny jsou speciality

z jelena, divočáka, bažanta a daňka
Rezervace stolů na tel. 724 145 627.
Na Vaši návštěvu se těší Eduard Andrla s kolektivem
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Rady do zahrady – únor
Pranostika: V únoru-li vítr neburácí, jistě
v dubnu krovy kácí.
BRAMBOROVÁ SADBA
Vzpomínám si jak jsem v mládí doma jedl
brambory v různých úpravách, ale nejčastěji to bývaly bramborové placky, škubánky, bramborové
taštičky s mákem nebo povidly, bramborové knedlíky s cibulkou a se zelím, mléčná kyselačka s vejci
a vařenými bramborami. Často se také dělával
bramborový guláš, šťouchané brambory a kaše
a ještě mnoho jiných dobrot. Maso bývalo zřídka,
protože bývalo drahé. Bylo také méně lidí s nadváhou a skladba stravy byla určitě zdraví prospěšná. Přirozeně, že i díky větší spotřebě brambor.
Tehdy se počítalo 100 kg na osobu. Ještě nedávno
to bylo 75 kg a spotřeba díky nově zaváděným potravinám stále klesá. Ve prospěch brambor hovoří
srovnání. Ve 100 gramech vařených brambor konzumujeme 70 kalorií, ale 100 gramů rýže poskytne
dvojnásobek (asi 130) a 100 gramů těstovin dokonce 160 kcal.
NEPŘESTÁVEJTE PĚSTOVAT BRAMBORY!
Určitě proto, že zahrádkářem vypěstované brambory mají velice blízko k biobramborám, za něž
v obchodech platíme vyšší cenu oproti klasicky
pěstovaným bramborám. Také proto, abychom se
do budoucna nestali konzumenty brambor jen z dovozu, jako tomu bylo v případě česneku. Brambory
dovážené ze západních států mohou být u některých odrůd během vegetace ošetřovány pesticidy
vícekrát, než ty, které se pěstují u nás, což bylo
i oficiálně zveřejněno.
Zahrádkář má možnost vypěstovat si kvalitní
a hlavně chutnou sadbu brambor.
Při sklizni neházejte brambory do jednoho pytle.
Je nutno je třídit jak z důvodu varného typu: A –
pevné k přípravě salátu, B – polopevné, jako příloha, C – polomoučné na bramborovou kaši, tak
i podle doby od výsadby po sklizeň: velmi rané

90–100 dní, rané 100–110 dní, polorané 110–120
dní a pozdní nad 120 dní. Taktéž VR a R dříve spotřebujeme, jsou vhodné k uskladnění jen v dobrých
podmínkách.
Pro letošní jarní výsadbu si u naší organizace
můžete objednat tyto odrůdy bramborové sadby:
COLETTE – velmi raná konzumní odrůda,
dlouze oválný tvar, žlutá slupka i dužnina, mělká
očka, dobrá kvalita, počet pod trsem 12, varný typ BA.
IMPALA – velmi raná konzumní odrůda,
dlouze oválný tvar, žlutá slupka i dužnina, mělká
očka, mimořádně úspěšná, průměr pod trsem 10
velkých brambor, varný typ B.
ROSARA – velmi raná, osvědčená pro naše
podmínky, úroda pravidelná a větší, hlízy oválné,
slupka červená, dužnina žlutá, průměr pod trsem
13, varný typ BA.
MARABEL – raná konzumní odrůda, oválný
tvar, žlutá slupka i dužnina, mělká očka, roste na
všech typech půd, průměr pod trsem 12, varný typ
BA –B.
ADÉLA – raná kvalitní odrůda s vysokým výnosem oválných hlíz se sytě žlutou a chutnou dužninou, vhodná pro skladování až do jarních
měsíců, průměr pod trsem 13, varný typ BA.
LAURA – poloraná konzumní odrůda, červená
slupka, sytě žlutá dužnina, mělká očka, mimořádně
drží tvar, průměr pod trsem 12, varný typ B.
Pokud se rozhodnete pro některou z uvedených
kvalitních odrůd, vhoďte svoji objednávku s uvedením odrůdy, počtu kg a adresou (telefon pro
oznámení prodeje) do schránky v domě zahrádkářů
na ulici Čs. armády č. 252 do 11. března 2012.
Cena bude příjemně nižší než v minulém roce.
Taktéž je možno ve stejném termínu objednat si
stromky broskvoní a dalších ovocných stromků pro
jarní výsadbu.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Papouščí zoo na veletrhu Regiontour
Papouščí zoologická zahrada Bošovice se ve
dnech 12.–15. ledna prezentovala na veletrhu
cestovního ruchu GO a Regiontour 2012.
U stánku, který byl vybaven spoustou krásných
fotografií papoušků, se zastavil snad každý návštěvník, aby s námi „jen tak prohodil pár slov“
a dozvěděl se nové informace o činnosti naší
zoo. Kromě fotografií mohli návštěvníci obdivovat také ručně dokrmené papoušky – amazoňana modročelého, amazónka bělobřichého
nebo papouška senegalského.
Jedním z návštěvníků byl i Standa Berkovec,
dále Ivan Křivánek mistr světa v jízdě na dresině či další účastníci v dobových kostýmech.
Papouškům přišli zahrát a zazpívat do ouška hu-
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debníci ze Středočeského kraje – a věřte nebo
ne, písnička byla, jak jinak než o papouškovi!

Od ledna nás čekají výrazné změny ve zdravotnictví a v sociálním systému. V důsledku zvýšené
DPH se zvýší ceny léků i pro diabetiky. Snad nám
budou pojišťovny vracet zaplacené úhrady za léky
nad stanovené limity. Všechny dávky státní sociální podpory i výplata nepojistných sociálních
dávek se bude vyplácet pouze na Úřadech práce.
Nárok na tyto dávky se bude posuzovat podle nových kritérií. Tím by se mělo dosáhnout lepšího
přehledu a efektivnějšího posouzení potřebnosti
žadatelů. Proto jsme aktuálně zařadili na středu
29. února výklad ředitelky Úřadu práce ve Slavkově Bc. Petry Durajové o všech sociálních dávkách. Přednáška se uskuteční od 14 h. v zasedací
místnosti Městského úřadu a přijít mohou všichni
občané, kteří mají zájem být správně informováni.
Schválili jsme už program hlavních akcí na rok
2012, kde chceme pokračovat v edukaci diabetiků,
v pohybových aktivitách, v pořádání rekondičního
pobytu v Luhačovicích a ozdravného pobytu v Bibione u moře. Budeme vás pravidelně informovat
v DIA okénku a také si můžete tento program vyzvednout v naší kanceláři v dětské části polikliniky,
vchod F vždy ve středu dopoledne a ve čtvrtek odpoledne. Letos bude vycházet jeden časopis pro
diabetiky s názvem Dia život & styl za celoroční
předplatné 174 Kč. Protože není na stáncích, můžete si ho objednat i telefonicky na bezplatné lince
800 300 302, nebo 222 364 825. Každý diabetik si
v něm najde to, co potřebuje pro správnou kompenzaci svého onemocnění, nové léčebné postupy,
recepty zdravé výživy, informace o činnosti občanských sdružení, které pomáhají diabetikům.
Po vánočním hodování je čas trochu odlehčit
naše stravování a zvýšené glykémie, nebo příbytek
na váze vykompenzovat pohybem. Nabízíme společné cvičení pod odborným vedením, které je přizpůsobeno pro diabetiky a seniory. Přijít můžete
každé pondělí od 15.30 hodin do tělocvičny ISŠ.
I v zimě se doporučují pravidelné vycházky s dobrým oblečením a obutím, třeba i s dvěma holemi,
které podpoří naši jistotu v i zasněženém terénu.
V zimě bychom měli do jídelníčku zařadit více
zeleniny, zejména kořenové, kysaného zelí, cibule
česneku, luštěnin, tvarohu, bílého jogurtu. Máme
mít stále připraveny různě ochucené čaje s citronem, nebo zázvorem a popíjet po celý den.
Připravte si dobrý salát: 200 g mrkve, 100 g
strouhaného kokosu, citron, mandarinku, datle
a brusinky, nebo jiné sušené ovoce, jogurt. Mrkev
postrouhat najemno, smíchat s kokosem, zakapat
citronovou šťávou, přidat jogurt a ovoce. Můžete
rozpůlit grep a vše naplnit směsí, nechat vychladit
a efektně servírovat. Výborný je také salát připravený z kořenové zeleniny, najemno postrouhané
s cibulkou, citronovou šťávou, bílým jogurtem, solí
a pepřem.
Marie Miškolczyová

Hana Škrháková

Děti z kroužku lovily pstruhy
První lednovou sobotu jsme uspořádali pro
děti z rybářského kroužku při DDM ve Slavkově
za doprovodu jejich rodičů zájezd na lov pstruhů
do námi oblíbeného Sobáčova. Termín se plánoval a objednával již koncem listopadu a původně
mělo jít o lov na dírkách. Vzhledem k teplotám,
které začátkem letošního ledna přetrvávají, byla
na místě samém zvolena taktika způsobu lovu
udicí na plavanou z volné hladiny na vysunutém
molu. Dva dny před termínem vytrvale pršelo,
a proto nás mile překvapilo, že se ráno na sraz
před odjezdem dostavilo deset dětí s rodiči. Ho-

dinová cesta do 100 km vzdáleného cíle utekla
jako voda. Děti byly natěšené z prvních rybářských pokusů o zdolání ryby. Ohraničený úsek
tamního rybníka Stalagmit pro lov pstruhů byl
hojně zarybněn a tak se mladí rybaříci již po
chvíli lovu těšili z krásných úlovků. Počasí bylo
jako by je pro děti objednal sám svatý Petr. Nefoukalo, nepršelo a sem tam vyšlo i sluníčko. Do
chytání se v průběhu dopoledne zapojili i rodiče.
Všichni byli nadmíru spokojeni. Každý si
s sebou domů vezl nejednu rybku a hlavně hodně
krásných a společných zážitků. Cestou zpět jsme

Malí rybáři s úlovky

Foto: P. Zvonek

ještě navštívili podnikovou prodejnu tvarůžkárny
v Lošticích a zakoupili i něco málo voňavých
produktů. Další plánovanou akcí pro děti bude
březnový zájezd na výstavu Rybář 2012 do Brna
spojený s prohlídkou papouščí zoo v Bošovicích.
Petr Zvonek
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Pohled do farnosti v roce 2011
Prožili jsme Rok křtu, který vyhlásili biskupové v rámci očekávání 1150. výročí příchodu
svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Mnozí
jsme vyhledali upomínku na den, kdy jsme byli
pokřtěni – křestní svíci. Tu jsme si přinesli na
sobotní noční liturgii, zapálili od velikonočního
paškálu a obnovili při ní své křestní sliby.
Zdařilou akcí pro občany byla Noc kostelů,
pořádaná na 7 bohoslužebných místech tří církví ve Slavkově. Účastnilo se jí přes 600 návštěvníků se 2650 vstupy. K této příležitosti byly
upraveny oratoře ve farním kostele i na Špitálce,
předtím skladové prostory. Díky našim pořadatelům a všem ostatním, kteří se ve velkém
množství zapojili, jsme mohli účastnit koncertů,
vystoupení, komentovaných prohlídek a výstav.
Při Svatourbanských hodech bylo požehnání
a představení obnoveného slavkovského kroje,
o který se zasloužila mládež ze sdružení Mládež
pro tradice. V červnu se konalo v Brně jáhenské
svěcení Martina Kohoutka z Hodějic a ve Slavkově slavné sliby sester Benedikty a Josefy.
Výročí 150. let od prvního z osmi zázraků
uzdravení na Lutrštéku jsme připomenuli 7. července noční poutí s modlitbou za uzdravení
u studniční kaple. Během roku jsme přivítali dvě
návštěvy kněží z Indie, P. Anthonyho Saji a P. Jamese Manjackala. Tábor v Rakoveckém údolí
s tématem „Putování se svatými Konstantinem
a Metodějem“ připomenul dětem dobu Velké
Moravy a život našich svatých. Zazněla i staroslověnština a ukázky ze života Slovanů.
Největší poutní událostí byla pouť slavkov-

Akcí roku 2011 byla Noc kostelů

ského děkanství do Izraele, kde jsme zavítali
na všechna důležitá místa, spojená s Ježíšovým
životem a vírou lidu Starého zákona. Početná
skupina mladých se vydala v srpnu na Světové
dny mládeže do Španělska, kde zažili společenství světové církve, což převýšilo únavu
a problémy spojené s poutí.
V září otevřely školské sestry Mateřskou
školu Karolínka s křesťanskou výchovou. Naše
farní divadlo Simsala Bim pořádalo Shakespearovské divadelní dny a v sále kulturního
domu Bonaparte sehrálo hry Kupec benátský
a Zkrocení zlé ženy. Mladší herci Simsaláčata
připravila na jaře premiéru pohádky Honza
a Zlatovláska.
Druhým rokem jsme pokračovali v tom, co
bylo před léty běžným adventním zážitkem, adventní ranní mše svaté, zvané Roráty. Obdivuhodně přicházelo až 50 dětí se svými rodiči.
Vzpomenuli jsme také naše bývalé kněze.
P. Václav Drbola, bývalý slavkovský kaplan,
umučený komunistickým režimem, byl v červnu
v Bučovicích připojen do procesu beatifikace
(blahořečení). V prosinci jsme připomenuli 70.
let od úmrtí nejdéle působícího kněze ve Slavkově, Mons. Václava Uhýrka.
Největší stavební dílo roku byla obnova posledního zchátralého objektu – kaple sv. Urbana na Urbánku. Jako náhodou se letos
připomínalo 150. výročí od znovupostavení
kaple. Na opravu se shromáždilo celkem
652 000 Kč, z toho 121 000 Kč byly dary z vyhlášené sbírky od 31 dárců. Dále to byly dotace
JM kraje (130 tis.),
Ministerstva kultury
(290 tis.), Města Slavkova (51 tis.) a sbírky
v kostele (60 tis.).
Letos zahájíme opravu
interiéru, omítky, výmalby a instalaci kopii
původního obrazu.
Na závěr děkuji
všem, kteří se zapojili
do díla obnovy kaple
a přispěli do sbírky,
která pokračuje na
krytí prací, které
budou pokračovat v letošním roce.
Foto: J. Havrda

Program římskokatolické
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.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 2. 2. v 8.00.
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnic),
2. 2. kostel 18.00, žehnání svící.
Návštěvy nemocných, pátek 3. 2.
Lurdská pouť na Lutrštéku v Němčanech, sobota 11. 2. ve 14.00.
Ples slavkovského děkanství v Drnovicích,
pátek 17. 2. ve 20.00.
Karneval pro děti, neděle 19. 2. Dům sv. Rodiny v 15.30.
Popeleční středa, 22. 2. v 18.00 mše sv. a popelec, den přísného postu.
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Přijďte na karneval
Zveme děti s rodiči na farní karneval v Domě
Svaté Rodiny nad MŠ Karolínkou na Malinovského ulici, v neděli 19. února v 15 hodin.
Každým rokem přichází princezny, víly, princové a rytíři ve svých krásných kostýmech.
Rodiče mohou přinést něco málo na zub
a dárek do tomboly podle počtu dětí, které přivedou. Mládež naší farnosti připraví téma
v jehož duchu karneval probíhá. Loni to byli piráti, kteří byli také průvodci celého odpoledne.
A nejen to, děti si mohou zasoutěžit a dospělí
se setkat a popovídat si.
Losování tomboly, někdy i soutěž o nejlepší
masku přispívají k milému průběhu celé akce.
Srdečně zveme také nově příchozí.
Zve mládež a římskokatolická farnost

P. Mgr. Milan Vavro,
děkan

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Plameňáci
Kdysi jsem viděla nějaký dokument o plameňácích. V jednom momentu byl velmi
smutný. Plameňáci žijící v dané oblasti mají
z našeho hlediska dost kruté životní podmínky.
Brodí se v horké vodě obsahující síru. V té lokalitě však bývají přes noc teploty až mínus
dvacet stupňů. Každý večer se proto shluknou
co nejblíže k sobě. Horké jezero zakryje hustá
pára, která chrání hejno plameňáků před mrazem. Tak společně přečkají noc a ráno zas
mohou brouzdat, kde jen chtějí. Smutný byl
však osud těch, co se večer včas nepřišli ukrýt.
Do rána zemřeli, zmrzli.
Také člověk, když přicházejí mrazivé dny života, se potřebuje skrýt pod „ochranný kryt
lásky“, lásky s velkým L. Té, která má sílu nás
zachránit před smrtícími problémy, která nás
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může úplně přikrýt, obejmout, zachovat při životě…
Je stále na svém místě, jen je třeba k ní dorazit včas, než začnou večerní mrazy.
„Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať
tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod
jehož křídla ses přišla ukrýt!“ (Bible – kniha
Rút 2,12)
„Velké zkoušky jsou příležitostí pro velká vítězství.“ (J. Kratka)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v měsíci únoru na sobotní bohoslužby konané
4. a 18. února na adrese 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

Hodinový stroj

Foto: B. Maleček

Prohlídka kostelních hodin
Tradiční silvestrovská prohlídka kostelních
hodin a zvonů přilákala letos díky nádhernému
počasí rekordní počet návštěvníků.
U hodinového stroje z r. 1907 (původní byl
z r. 1882) byl připraven jako každý rok mistr
hodinář Vladimír Kocourek z Křenovic, který
má kostelní hodiny na starosti, a zvědavým návštěvníkům ochotně odpovídal na jejich dotazy.
Málokdo odolal pohlédnout skrz hodinový ciferník na náměstí a většina návštěvníků také využila možnosti shlédnout ze střešních vikýřů na
prosluněné město. Nebyli zklamáni, protože viditelnost byla vynikající. Velmi zajímavá byla
i prohlídka zvonů ve věži kostela.
Pořadatelé prohlídku zpestřili malými výstavkami cestou po 135 kamenných schodech
věže. Návštěvníci si také mohli prohlédnout vánočně vyzdobený kostel s jesličkami.
red.
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Beseda o dopravě
MK Austerlitz a Město Slavkov u Brna pořádají v sobotu 25. února od 9 do 11 hodin v kinosále na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna
besedu Změny na silnici 2012. Témata: Předpisy
- autoškola – J. Kyjovský, Bezpečnost – Policie
ČR (Mgr. Alice Navrátilová, Petr Nečesánek),
První pomoc – MUDr. E. Strach. Vstup volný.
Závěrem slosování o věcné ceny.
MKA

Sportovní ples
Vás vážení přátelé, zveme vás na 40. sportovní ples, který se koná v sobotu 25. února od
20 hod. ve Společenském centru Bonaparte.
K tanci bude hrát skupina Hamrla Boys z Brna,
bohatá tombola zajištěna. Lístky v ceně 149 Kč
je možno objednávat u p. Ladislava Michálka
nebo na schůzi Výkonného výboru SK Slavkov
u Brna každou středu v restauraci Klobouk.

FBC Sokol Slavkov
V prosinci sehráli slavkovští florbalisté poslední
soutěžní zápasy loňského roku. Hrálo se v hale ZŠ
Komenského za silné podpory domácích fanoušků, což nás velmi těší a za přízeň děkujeme!
V sobotu se představilo družstvo mužů v JM
přeboru – divize B.
Jihomoravský přebor mužů 9. a 10. kolo
FBC Sokol Slavkov–FBC Valtice 5:3
FbC Dohoda Tri Lamy Brno–FBC S. Slavkov 4:6
Muži Slavkova jsou v tabulce na 4. místě.
V neděli nastoupili junioři k zápasům 3. ligy
– divize VI.
3. liga juniorů – divize VI. 9. a 10. kolo
FBC Sokol Slavkov–Atlas ČKD Blansko 8:3
FbC 666 Hornets Brno-ZŠ Horní–FBC Sokol
Slavkov 5:2
Junioři Slavkova jsou v tabulce na 6. místě.
Po Novém roce sehráli muži Slavkova další utkání krajského přeboru.
Sokol Ivanovice n. H.–FBC Sokol Slavkov 1:6
SFK Slovácko-Dubňany B–Slavkov 5:2.
Podrobné výsledky, jakož i další informace naleznete na http://florbal-slavkov.webnode.cz/.
FBC Sokol Slavkov

Přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 7.
února od 7.30 do 14.30 hodin v ulici Dvořákova od RD č. 1006 až po RD č. 860 a ul.
Smetanova od RD č. 1449 po RD č. 1006
ve Slavkově u Brna. Děkujeme vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.
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MK Austerlitz informuje
Rok 2011 uběhl jako voda, ale byl naplněn
mnoha akcemi MKA, o kterých jste byli informováni. Několik článku bylo však publikováno
i v Českých motocyklových novinách. Předposlední akcí byla Vánočka 2011 Slavkov u Brna.
Cíl motoúčastníků Mohyla míru. Sraz motorek je
každým rokem na parkovišti u templu, kde se
sjelo 55 strojů. Za sychravého počasí při teplotě
2,5 °C dopadla projížďka s nadšenými účastníky
dobře. Úplně poslední podnik byl uspořádán
naším klubem 30. prosince Plochá dráha – 2.
ročník neboli Zavírání šoupátek na ploché
dráze II. na škvárovém fotbalovém hřišti. Ve
třech kategoriích třídy A „fechtl úpravy“ , třídy
B „ fechtl klasik“ a C „volná třída PITBIKE do
200 ccm“ se posledního letošního závodu účastnilo celkem 53 motocyklů s 61 jezdci. Z jednotlivých základních a opravných rozjížděk se
klasifikovali až do finále v jednotlivých třídách.
Jelo se celkem včetně finálových, 54 rozjížděk.
Díky příznivému počasí se závod vydařil k oboustranné spokojenosti všech jezdců i pořadatelů.
Po skončení závodního zápolení následovalo
slavnostní předávání cen a pohárů vítězným
týmům a jednotlivým jezdcům z rukou starosty
města pana Ing. Ivana Charváta. Na přípravě a zajištění způsobilosti tratě se také podílely Technické služby města Slavkova ve spolupráci
s Městským úřadem města Slavkova, kteří zaslouží dík. Dále děkujeme za příjemné posezení
a občerstvení vedení restaurace U dvou kapříků.
Taktéž je nutno se zmínit o přítomnosti ČT Brno,
jež natočila dokument, který byl promítnut ve večerním zpravodajství na ČT 1. O celoroční činnosti MKA je velmi přehledný článek redaktora

Letošní plán akcí I. Křivánka
Ivan Křivánek se se svou drezínou připravuje na novou sezonu.
Únor – 25. 2. Moravskobudějovický maraton – dle počasí
Březen – 17. 3. Osecký půl maraton, 21.–25. 3. – jarní soustředění v Chorvatsku – družební město Pag, 31. 3.
Ronde de Vlaanders – propagační jízda 80 km – 20 000
cyklistů – 12 kopců
Duben – příprava na květnové Mistrovství světa v Polsku,
14. 4. Pardubický půlmaratón, 22. 4.Krakowský maraton,
spanilá jízda Slavkov–Jaroslavice (83 km)–rakouský Rosenburg (65 km)
Květen – 16.–19. 5. obhajoba 5. titulu mistra světa Gent,
Belgie, 26. 5. Okružní jízda 4 dresín kolem Štramberka –
40 km na pohodu k výročí pivovaru
Červen – Mistrovství ČR historických kol – Brno+ Velká
Bíteš, světový rekord v počtu dresín s jezdci – 20 ks!
účast na prologu Tour de France v belgickém Lutychu
Červenec+srpen+září – exhibiční jízdy + akce dle kalendáře a nabídek – Ždánický histopedál
Říjen – Maraton v Košicích, Poslední kilometr – Jeseník
Listopad – Marathon du Beaujolais Nouveau Francie, Sport
Live Brno
Prosinec – Hodonín–Skalica 12 km – tradiční Mikulášský běh.

Zavírání šoupátek

Foto: R. Lánský

ČMN Ondřeje Hrůzy, vydaný dne 12. ledna v č.
2, ve kterém se pochvalně vyjadřuje o závodech
strojů s obsahem do 50 cm3, zvaných Fechtlů.
14. ledna byl pořádán ve Soběslavi zimní terénní závod fechtlů. Tohoto závodu se zúčastnili
Ing. Jaroslav Zrebný se synem Radimem. Po přejímce strojů, zapůjčení čísel a transportérů
i krátké prohlídce zasněžení trati byl zahájen trénink na náročné, místy úzké trati. Závod byl rozdělen na třídy Klasik a Fechtl – úpravy. Obě třídy
absolvovaly hodinový závod. Slavkovští závodníci startovali ve třídě Úpravy v počtu 50 jezdců
a skončili uprostřed na 25. a 28. místě. I přes
mnoho terénních nástrah a kašovité tratě se závod
obešel bez zranění. Návštěva tohoto závodu byla
pro nás poučná s hlediska pořádání těchto závodů
i jakým nástrahám se vyhnout.
Sedmého ledna byl pořádán 8. městský ples,
jehož se zúčastnili zástupci MK Austerlitz. Před
zahájení plesu bylo vyhlášení nejlepších sportovců a oddílů města Slavkova. Za MK byli vyhlášeni tři sportovci. V kategorii Bike trial
Honzík Musil a Adam Kosík. Za nejlepší dosažený výsledek v závodech silničních motorek
třídy 125 cm3 Sport získal titul Mistra republiky
Oldřich Hanák. Byl to krásný úvod hodnotného
plesu. Také v našem klubu vrcholí přípravy na
motobál, pořádaný 18. února.
Další akcí v tomto roce bude přednáška o pravidlech a bezpečnosti provozu na silnici (více
v příspěvku vlevo nahoře). Tímto zveme také širokou veřejnost.
J.M.+ J.Z.

KALENDÁŘ AKCÍ – ÚNOR 2012
Datum

4. 2.
3. 2.
6.–10. 2.
17. 2.
17. 2.
18. 2.
18. 2.
19. 2.
25. 2.
25. 2.
29. 2.

hod.

8.30
8.00–14.30
20.00
20.00
20.00
15.00
9.00–11.00
20.00
14.00

druh

akce

místo konání

poﬁadatel

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

Zimní střelecká liga SP 5+30, VzPi 60/40
Pololetní turnaj ve stolním tenise. Pro děti 1.–9. tříd. Startové 30 Kč, s sebou sport. obuv, pití a pálku
Jarní prázdniny s DDM. Pouze pro děti 1.–3. tříd. Cena 70 Kč, oběd je nutno zajistit
Country bál. Hrají Poutníci, country tance – sk. Junico. Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě
Ples ISŠ. Hraje Relax Band ze Šaratic, ukázky společenských tanců, Karel Gott Revival. Vstupné 120 Kč
5. motobál. Hraje Hraje kapela Hroši z Brna. Bál probíhá v obou patrech SC Bonaparte.
Zimní střelecká liga SP 30+30, VP 15+15, VzPi 60/40
Farní karneval. Tombola
Beseda Změny na silnici. Předpisy, bezpečnost, první pomoc. Vstup volný, slosování o ceny
40. sportovní ples. Hraje skupina Hamrla Boys z Brna, vstupné 149 Kč
Přednáška o sociálních dávkách. Přednáší ředitelka Úřadu práce Bc. Petra Durajová

SSK 0750 E-COM
DDM Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
Restaurace Gól, Zlatá Hora
SC Bonaparte
SC Bonaparte
SSK 0750 E-COM
Dům Svaté Rodiny
sál kina Jas
SC Bonaparte
zasedací místnost MÚ

střelnice v podzámčí
DDM Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
Poutníci
ISŠ Slavkov u Brna
MK Austerlitz
střelnice v podzámčí
ř.-k. farnost Slavkov u Brna
MK Austerlitz a město Slavkov
SK Slavkov u Brna
Svaz diabetiků
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Dub u nádraží, sojky, brávník
Naše legislativa ochrany přírody a krajiny má
mujících ptáků, kteří jejich semena roznáší truu nás již dlouholetou tradici, na kterou navázala
sem po dalších větvích stromu.
v devadesátých letech ochrana Evropského spoNejčastěji se na ochmetu i jmelí přiživuje náš
lečenství. Iniciátorem ochrany volně žijících žinejvětší drozd brávník, který přicházející zimou
vočichů byl v našem městě pan
každé ráno vysedával v koruně
Evžen Pohle, jehož snahou bylo
dubu a střežil si svůj zdroj pochránit i krajinářsky a ekologicky
travy. Až své zásoby vyčerpá, odvýznamné stromy v našem okolí
létá ve směru své každoroční
i ve městě. Ve spolupráci s útvamigrace na jihozápad Evropy. Darem státní ochrany přírody oznaleko neodlétá, často u nás i zimují
čil štítky s nápisem Strom
nebo se navrací za prvního předchráněný státem mnoho stromů
jarního oteplení. Již koncem ledna
v alejích, Oboře i jednotlivě roszačínají v našich lesích zpívat,
toucích. V širším okolí i kolem
jsou prvními zvěstovateli jara. To
památných a orientačních bodů Dub u nádraží Foto: B. Maleček již neusedají na duby, ale na
kolem lesních cest. Dnes se užitečnost volně rosvrcholky převážně smrků, kde většinou i hnízdí.
toucích stromů mnohdy podceňuje. Jsou reguláJeho zpěv je slyšitelný daleko do lesních údolí.
tory teploty i klimatu, zachycují prach
Často jsou brávníci pozorováni i v naší Oboře.
a mikroorganismy, odebírají ze vzduchu oxid
Dalšími ptáky, které dub lákal i úrodou svých
uhličitý a vracejí do vzduchu kyslík, produkují
plodů, žaludů byly sojky. Bylo lze pozorovat již
látky, které zabíjejí choroboplodné zárodky, půod měsíce září v době dozrávání plodů dvě
sobí jako protihluková bariera, zabraňují povodsojky, jak pravidelně zaletují na dub, kde si cpou
ním, zpevňují půdu.
volata žaludy až po deseti i více kusech, odlétají
Mezi jinými byl prohlášen za chráněný dub
i na delší vzdálenost a zasazují žaludy do půdy.
letní naproti budovy slavkovského železničního
Pokusy bylo dokázáno, že vědí i po změně kranádraží, u kterého již před téměř třemi desetilejiny v zimě, kam a v jakém množství žaludy,
tími bylo zjištěno napadení stromu tracheomysvou potravu, uložily. Sojka je v našich podkozou, usychání větví. Duby však tomuto
mínkách jediným ptákem, který se stará o přironapadení odolávají lépe než jilmy, které tato
zenou obnovu lesa. V horách jim pomáhají
houba, která ucpává cévní svazky, vyhubila téměř
i ořešníci. Sojka, nyní již celoročně chráněná se
úplně. Kdo často cestuje vlakem, má možnost postěhuje i do našich zahrad i sídlišť. Do jejího jízorovat, zvláště nyní po opadu listí jak strom stále
delníčku patří však i vajíčka a holátka drobných
více napadá a rozšiřuje se v horní části koruny
ptáků. Je však vypozorováno, že toto loupeživé
jeho poloparazit ochmet, který hostiteli odebírá
chování sojek i jejich příbuzných strak drobným
roztoky živin a vodu, cukry a další organické
ptákům nijak neubližuje. Sojky mohou být i hulátky si vytváří ve vlastních zelených listech. Příbiteli kalamitních škůdců stromů, housenek obabuzné jmelí a ochmet se řadí také mezi dřeviny,
lečů nebo píďalek. V přírodě se sojky ozývají
kořeny zapouští do větví stromu. Ochmet své
varovným pokřikem, když se blíží „nepřítel,“
listy na podzim shazuje, zatím co jmelí je stáledokáže se ozývat rozmanitým voláním, zpěvem
zelené. Oba druhy přináší každoročně úrodu lepnebo tóny napodobit zvuky které slyší v okolí.
kavých drobných plodů. Zlatožluté drobné plody
Mňoukání, vrzání, drnčení a podobně.
ochmetu jsou vyhledávány množstvím druhů ziMilan Hrabovský

Junák Slavkov na přelomu roku
Otevřený dopis Junáka zastupitelům
Radní a zastupitelé města, Městský úřad
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Vážení zastupitelé města, vážení spoluobčané,
rád bych využil tohoto tištěného periodika a podělil se s Vámi o svůj pocit, který ve mně vyvolává v podstatě každý průchod přes Svojsíkův
park, všem Slavkovákům dobře známou lokalitu.
Ve Slavkově u Brna máme jen několik veřejných míst, kde by se člověk mohl projít pod košatými stromy a přitom být jen pár metrů od
budov plných lidí a silnic plných aut. Svojsíkův
park je přesně takovým místem. Navíc se zde
můžete zaposlouchat nejenom do zpěvu ptáků,
ale také do hudby z oken „ZUŠky“. Zraku většiny návštěvníků parku neujde také v republice
vcelku unikátní pomník A. B. Svojsíka, zakladatele skautingu v Česku.
Déletrvající pohled na pomník však popsaný
příjemný pocit může zkazit. Ne snad že by byl
nehezký nebo to bylo zakázáno, to vůbec ne, ale
lehce se dá šlápnout do abstraktních děl vytvořených z plivanců a cigaretových nedopalků či
rozkopnout hromádku poházených lahví. A nejspíš ani hudbu žáků ZUŠ nebude slyšet, protože
ji přehlučí vulgarismy dočasných, nezletilých
obyvatel laviček – tvůrců zmíněných děl.

Jako obyvatel Slavkova a zároveň vedoucí
skautské organizace, po jehož zakladateli je zmíněný park pojmenován, se nyní obracím na vedení našeho města se žádostí o vyvinutí
takových aktivit, které by vedly k eliminaci kouřících hloučků žáků z přilehlých škol a také snížily možnost znečišťovat ve dne i v noci toto
prostranství.
O stejně špatný pocit a zájem o zlepšení situace, se se mnou v posledních týdnech podělili
také další Slavkováci. A nebyli to jen členové
Junáka. Jsme přesvědčeni, že správné kroky
budou mít za následek nejen spoustu spokojených maminek, které se budou mít kam bez starosti posadit, ale i snížení nákladů na úklid
parku. A v neposlední řadě zase o něco lepší
Slavkov u Brna.
Milan Šemora
vedoucí střediska Junáka ve Slavkově u Brna

Betlémské světlo
Již po několikáté jsme ve Slavkově rozdávali 23. prosince Betlémské světlo. Děkujeme
za přízeň všem, kteří si za námi každý rok
chodí zapálit tento plamínek dovezený rakouskými skauty z Betléma.
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85 let od přestřelky
ve Slavkově
Dne 18. ledna 1927
ve večerních hodinách
se ve Slavkově na dvou
místech střílelo. Ne, že
by se ve městě té doby
nic nedělo, ale přece jen
použití střelných zbraní
je natolik vyjímečnou
událostí, že je potřebné
si ji připomenout.
Martin Lecián
Město totiž navštívil
obávaný lupič, kasař a později i vrah Martin Lecián. Přes své mládí-narodil se v roce 1900, kdy
dětství strávil v polepšovně, měl řečeno dnešní
mluvou pestrý trestní rejstřík. O tom, že nešlo
o běžného pachatele svědčí i to, že jeden z dobových popěvků začínal „Když jsem šel časně
z rána potkal jsem Leciána…“
Se svým společníkem, uváděným v hlášeních
jako Béla Szekely, spíše však dalším kriminálníkem Kašpaříkem, oba toho času vojenští zběhové, přicestovali vlakem z Brna. Hned u nádraží
se pokusili vyloupit pokladnu Hospodářského
družstva. Byli ale přistiženi domovníkem Horákem a po krátké přestřelce, naštěstí bez následků,
utekli. Vážnější situace nastala o necelou hodinu
později, zhruba ve 22.10 hodin. Městský strážník
Eduard Hanák doprovázený ponocným Salomonem si povšimli v Husově ulici dvou mladíků,
kteří se jim snažili vyhnout. Na dotaz: „Odkud
jste“, přišla odpověď „Z Bučovic“, ale především
zazněly tři výstřely.
Jak se později ukázalo, střelcem byl Lecián
a z pistole značky Mauser zasáhl 43letého strážníka do břicha. Život mu zachránil jen na tu
dobu rychlý převoz do Brna do nemocnice U sv.
Anny a operace. Jak ale uvádí s odstupem času
kronikář, …následky jsou trvalé a činí ho invalidou. Strážník Hanák zemřel koncem 50. let a je
pochován na slavkovském hřbitově.
Slavkovská četnická stanice zorganizovala
pod vedením strážmistra Zapletala pátrání, pachatelé ale unikli do Rousínova, ukradli automobil, se kterým se po vyčerpání benzínu dostali
na Slovácko. Tak tedy podle dostupných pramenů vypadala návštěva Martina Leciána a jeho
společníka ve Slavkově.
Ale všechno má svůj konec, a tak byl Lecián
v dubnu 1927 zadržen policejními agenty v Bohumíně, obviněn z deseti vražd a desítek loupeží
a krádeží a soudu tak nezbylo než 3. září 1927
vynést rozsudek trestu smrti provazem. Žádosti
o milost prezident republiky T. G. Masaryk nevyhověl a rozsudek tak byl 6. října 1927 v areálu
divizního soudu v Olomouci vykonán.
Stanislav Stejskal

JINLONG CLUB

ÚNOR

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
POZOR! každý víkend super akce na drink
3. 2. DJ MIKE IN THE MIX/ Dance/Club/ House/ Techno/
R&B
4. 2. DJ MARK / Rockotéka / New metal, Rock, Pop
10. 2. DJ Tublat and DJ Dave / Karaoke o super ceny!
Oldies music 80´ 90´ léta
11. 2. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
17. 2. DJ MIKE IN THE MIX/ Dance/Club/ House/ Techno/
R&B
18. 2. Jaroš Petr / Oldies music - pouze pro hosty MOTOBÁLU
24. 2. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´ léta
25. 2. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
WWW.JINLONG-CLUB.CZ
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Vody ve Slavkově aneb Prostředníček není Pos(t)raná
V současné době se konají velké stavební
práce související s protipovodňovou ochranou
města. Málokdo ale ví o slavkovských vodních
tocích a plochách.
Začněme od Prostředníčku. Je to vlastně
velmi krátký vodní tok, pramenící jižně pod Cutisinem. Protéká kolem Litavy, pak zahýbá na
Polní a znova se stáčí kolem Litavy. Pak zahýbá
vpravo kolem Luční a u VaK-u mizí v zatrubněném úseku. Na povrch se dostává až u Nerudovy ulice a míří si to pod obchvat a odtud
k čističce a kolem ní k Šestisplavu. Tam se pod
„Šesťákem“ vlévá do Litavy. Prostředníček byl
vždy nejčistější vodou, plnou života. Neměl čas
a možnost, alespoň zkraje toku, být znečištěn.
Jeho pobřeží bylo a je zarostlé bahenními a vodními rostlinami, čímž se již tak čistá voda ještě
zkvalitňuje. Rákos, orobinec a další rostliny vytváří kořenovou čističku a ve vodě můžeme nalézt množství živočichů. Krásný vodní plž
okružák ploský, proti proudu tam z Litavy táhnou červenky a jiné rybky. Bývaly tam
i mřenky! Z ptačí říše je zde celá řada bahenních a vodních ptáků. Slípka zelenonohá, chřástal vodní, kachna březňačka, potápka malá,
bekasína otavní nebo pisík obecný. Rybky tam
loví ledňáček říční. Na orobincových „doutnících“ lze pozorovat dříve zde i hnízdícího moudivláčka lužního. V zimě tam bývá vidět
nádherná volavka bílá.

Prostředníčku se někdy neprávem a špatně
říká Postraná nebo také Posraná, což je název
krátkého úseku přepadu z městské kanalizace,
který ústí na konci ulice Slovákovy a protéká
pod obchvatem směrem k čističce. Tam však
bohužel nedoteče. Ústí asi po 200 m od obchvatu právě do Prostředníčka. A tam to je
často jak na soutoku Amazonky s Rio Negrem.
Co se týká barvy Prostředníčka a Pos(-t)rané.
Vůně Pos(-t)ranky je hodna svého jména. Po
soutoku těch dvou „řek“ se voda dost zhorší
a vlévá se bohužel až za čističkou a Šestisplavem do Litavy.
Řeku Litavu všichni známe a na www.veslavkove.cz ji nám kluci Malečkovi moc pěkně
popsali. Od pramenů až po soutok se Svratkou.
Jen ještě doplním trochou historie co se týče
změn Slavkova. Od pamětníků(mj. p.Tomáš
Holešovský) vím, že Litava tekla trochu jinudy. Do roku 1950, kdy byl vybudován velký
rybník, zatáčela přibližně v místech dnešního
stavidla sedimentačního rybníka doleva. Pak
opět zahýbala vpravo a tekla zhruba směrem
současného obchvatu k sjezdu z obchvatu do
Slavkova. Tam zahýbala doprava a vyúsťovala
ve stejném místě, kudy nyní vytéká strouha z
rybníka. V místech současného rybníka bylo
zahradnictví majitele cukrovaru Redlicha
o které se staral pan Volf. Mimochodem jeho
předek se původně jmenoval Volkov a byl ve-

Protipovodňová opatření v roce 2012
Od nového roku pokračují
dále stavební práce na projektu
„Město Slavkov u Brna – Povodňová ochrana města“, vzhledem ke klimatickým podmínkám probíhají
práce zatím v omezených podmínkách. Mezi
novinky na stavbě patří dokončování betonových objektů pro osazení tzv. mobilních povodňových stěn v lokalitě při ulici Luční
a Nerudova. V původní trase toku Prostředníček dochází k úpravě stávajícího koryta a vyrůstá zde ochranná kamenná zídka, která
ochrání zástavbu rodinných domů v přímé blízkosti toku. Na konci minulého roku byly dokončeny práce na rozsáhlém podzemním
propustku, v současné době byly zahájeny práce

na vtoku do obtoku, kde bude zbudován přelivný objekt. V prostoru u ČOV u mostku došlo
k výstavbě hradícího objektu, který zamezí
v případě velkého průchodu v Litavě vzpětnému vzdutí velkých vod Prostředníčkem do intravilánu města. Podle klimatických podmínek
a možnosti přístupu terénu budou pokračovat
dokončovací práce v prostoru mokřadu a obtokovém korytě. Celá stavba by měla být dokončena v květnu letošního roku. Před koncem
stavby dojde k celkovému ohumusování a osetí
hrází, dále dojde k výsadbě dřevin v prostoru
mokřadu a osazení dřevěné lávky nad přelivem
z obtoku do mokřadního prostoru.
Ing. Jan Jelínek,
technický dozor stavby, Povodí Moravy, s.p.

Z činnosti Kung-fu ve Slavkově u Brna
Je tomu již pět a půl roku, co jsem převzal vedení zájmového kroužku DDM ve Slavkově
u Brna – Kung-fu. A jsem rád, že nyní můžu
s čistým svědomím říci, že zájem dětí o toto čínské bojové umění zůstává stále vysoký, jak tomu
bylo i při prvním otevřením kroužku v roce 1991
pod vedením Petra Hlaváče.
V současnosti jsou děti ve věku od osmi do
čtrnácti let rozděleny na začátečníky a pokročilé, z nichž každou navštěvuje okolo deseti dětí.
Začátečníci se učí základním technikám úderů,
kopů, krytů a postojů a mimo to i jednoduchým
prvkům akrobacie, jakou jsou kotouly, pády přes
rameno či hvězdy.
Při výuce pokročilých žáku jsou naučené
techniky zkoušeny v základních shaolinských
sestavách, kde si procvičí návaznost jednotlivých prvků na sebe. I akrobacie je zde rozšířena
o složitější prvky, jako například kotouly letmo
nebo přemety. Při tréninku se dbá samozřejmě
i na celkový rozvoj síly, vytrvalosti a mrštnosti,

a inspirovat děti k sebezdokonalování i mimo tělocvičnu.
Rok 2011 zakončili všichni žáci speciálním
tréninkem pod vedením mého mistra, pana Petra
Hlaváče, MScj, kde měli možnost naučit se základní prvky systému sebeobrany Krav Maga.
Myslím si, že si z tohoto tréninku žáci odnesli
mnoho zkušeností a mohou se těšit na sobotní
seminář vedený Petrem Hlaváčem – žákem
mistra Kancho Raffi Livena (Israel-Dansko),
který se bude konat na jaře. Žáci se naučí obranné techniky proti jednomu i více útočníků
z Krav Maga, ale i Tai Jutsu.
Závěrem bych chtěl poděkovat Jakubovi Hejduškovi, který ochotně a s odborným přístupem
pomáhá při vedení tréninků i jejich plánování.
Nezbývá než popřát, aby si Slavkovské Kungfu zachovalo spoustu zájemců i v budoucnu,
a aby se tréninky obešly bez zranění, tak jak
tomu bylo doposud.
Ing. Zbyněk Marada, trenér

Výstavba obchvatu u rybníka

Foto: P. Navrátil

terinář u ruské armády. Po Bitvě u Slavkova
byl zraněn a dostal se přes Ždánice do Slavkova. Tak tedy po panu Volfovi se říkalo nádhernému rybníčku, který se nacházel v místech
zmiňovaného sjezdu na obchvat. Vzpomínám
na křišťálovou vodu ve Volfáku a na nádhernou
přírodu kolem něj. Vedle něj byl ještě jeden
rybník tzv. Studený. Ten sloužil vodnímu hospodářství cukrovaru a nacházel se pod nynější
travnatou plochou před cukrovarem, kde je
nyní umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.
Tam hnízdíval mj. nádherný ptáček, rybařík –
ledňáček. Vzpomínám také na nezapomenutelnou atmosféru koupaliště na rybníku, které
bohužel muselo ustoupit obchvatu města. Na
dřevěné lehátka, šatny a bufet. Na plavčíka
„Paprčáka“, pramice a kánoe a plavecký klub
s panem Újezdským. Vrátím se ještě k Redlichovu zahradnictví na území dnešního rybníka. Redlichova dcera byla výborná tenistka,
prý mistryně republiky. Na dvou kurtech, které
tam byly vybudovány tam s ní hráli i slavný tenista, fotbalista a hokejista Karel Koželuh
a dokonce wimbledonský vítěz z r. 1954 Jaroslav Drobný! Tím se stal ale jako občan
Egypta, protože po po komunistickém převratu
v r. 1948 opustil Československo.
A na závěr jedno malé odbočení, které si nemohu odpustit, při pohledu na současný stav
rybníka a kvalitu jeho vody a života v ní. V dobách „znečištování“ rybníka cukrovarem byla
voda v zimě a zjara průzračná a bylo vidět až
na dno! Pozorovali jsme přes led ryby na dně
rybníka. Jako akvarista vzpomínám, jak na
jedno zalovení byla plná síťka vodních blechplanktonu. Ten je, jak je známo indikátorem
čisté vody. Do Slavkova se zajížděli „na blechy“ akvaristé až z Brna! Koncerty rosniček
byly slyšet až do centra města. Chodili jsme se
zavařovačkama na naše krokodýlky-čolky, kterých bylo v rybníce plno. V rybníce rostly tři
druhy vodních rostlin, které čistí vodu. I slavíci tam svou písně pěli. Koupání v rybníce
bylo naprosto normální a začínalo v červnu
a končilo v září. Teď je to jak v té pohádce…
Kde je ten plankton? Kde jsou ty rosničky, ti
čolci? Kde jsou ty rostliny? Kde je ta čistá
voda? … Současný stav vody je velmi špatný.
Je v ní místo jen pro ryby, pro nic jiného.
Každý akvarista ví, co je to biologická rovnováha vody. Vyvážený poměr mezi rostlinami
a živočichy v ní. Jakmile se naruší, voda se zakalí, smrdí a vznikají řasy a sinice. Většinou je
to dáno velkým množstvím ryb, nevhodnou
rybí osádkou (složením a jejich velikostí) a nedostatkem kyslíku. Přitom když se rybník po
revitalizaci v r. 1997 napustil, voda byla čistá
a plná života…
Bylo by toho ještě víc ke psaní, třeba o pravidelném otužileckém koupání na rybníku před
35 lety, o Starém koupališti za tratí nebo koupání pod Šestisplavem. Ale to zas třeba někdy
jindy.
Petr Navrátil

26

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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ÚNOR–B¤EZEN 2012
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

4. 2. sobota
5. 2. neděle

19.30 hod. JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
101 minut
19.30 hod. Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už
před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc.
Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem
grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Na oficiální návštěvu Velké Británie se chystá čínský
premiér, pro kterého má jít podle zaručených informací o úplně poslední jeho cestu v životě, nepočítáme-li tu
poslední na hřbitov. Johnny English se vydá po stopách organizátorů spiknutí, zcela v souladu s osobním
mottem: „Katastrofy lze tolerovat, neúspěch nikoliv.“ Režie: Oliver Parker. Komedie s českými titulky.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

11. 2. sobota
12. 2. neděle

19.30 hod. TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
107 minut
16.30 hod. Příběh filmu inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a comicsového hrdiny Tintina
belgického autora, publikujícího pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy zvídavého mladého reportéra Tintina
a jeho věrného psího společníka Filuty. V doprovodu svého psa Filuty, starého mořského vlka kapitána
Haddocka a dvojice nešikovných detektivů Kadlece a Tkadlece procestuje Tintin křížem krážem celý svět ve
snaze dostat se jako první na místo posledního odpočinku lodi Jednorožec, vraku, který by ve svém nitru mohl
skrývat klíč k obrovskému bohatství… A také prastarou kletbu. Animovaný film v českém znění.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

18. 2. sobota
19. 2. neděle

19.30 hod. ŠMOULOVÉ
102 minut
16.30 hod. Repríza rodinné komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé
modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného
pronásledování všichni projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa. Malí, modří Šmoulové
musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je Gargamel
znovu vystopuje. Režie: Raja Gosnell. Hrají: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara, Hank Azaria. Film
v českém znění.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

25. 2. sobota
26. 2. neděle

19.30 hod. RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
106 minut
19.30 hod. Libor (Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu, si řadu let žije
spokojeně se svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Když začnou na povrch vyplouvat machinace
s penězi klientů, ocitá se Libor v hledáčku policejních vyšetřovatelů. Rozhodne se tak pro netradiční útěk, kdy
pod záminkou společné dovolené odveze celou rodinu na jižní Moravu. Po krátké době ale policie odhaluje
další souvislosti včetně místa, kde se rodina nachází, což odstartuje skutečné rodinné drama. Filmoví diváci se
mohou těšit na promyšlenou dějovou linii s gradujícím dramatickým nábojem. Režie: Robert Sedláček. Hrají:
Igor Chmela, Eva Vrbková, Simona Babčáková, Jan Budař, Martin Finger a další.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

3. 3. sobota
4. 3. neděle

19.30 hod. DŮM
100 minut
19.30 hod. Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze
po svobodě. Dům je celovečerním debutem mladé slovenské scénáristky a režisérky Zuzany Liové. Ve světové
premiéře byl uveden na prestižním Mezinárodním festivalu Berlinále 2011, v sekci Fórum, která je věnována
mladým talentům. Od té doby film prošel řadou dalších festivalů a stal se nejvíce oceňovaným českým filmem.
Hrají: Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Ester Geislerová, Lucia Jašková, Ivan Romančík a další.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 15 let

10. 3. sobota
11. 3. neděle

19.30 hod. AUTA 2
110 minut
16.30 hod. Hrdinové filmu Auta 2 společnosti Pixar Animation Studios a Walt Disney Studios se vydávají na závodní
okruhy. Celebritní závoďák Blesk se společně se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým vozem
Burákem, vydává na zcela nové dobrodružství do exotických zemí celého světa. Ve filmu plném svižné akce
a humoru se objevuje pestrá paleta nových aut, lodí, vlaků, letadel a mezinárodních závodníků – ale také
hrozivých padouchů. Repríza animovaného filmu v českém znění.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

Pozn.: V prvním čtvrtletí 2012 se bude promítat jen o víkendech
VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník vydávaný vydavatelstvím bm typo ve Slavkově u Brna v nákladu 3300 ks. Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleček, Brněnská 642,
Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz. Tisk: Grafické podniky Kusák, Vyškov. Příjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.

HUBNĚTE ZDRAVĚ

Obezita souvisí s řadou zdravotních problémů. Mezi
ně patří hypertenze, vysoký cholesterol a inzulinová rezistence. Znepokojivé je, že tyto problémy u vás mohou
zvýšit pravděpodobnost výskytu vážných problémů,
jako například diabetu 2. typu, srdečních chorob nebo
mrtvice.

Začněte ještě dnes se zdravou
výživou bez hladovění.

Po měsíci
zhubnete 4–7 kg!

Krabičková
dieta
Dotazy a objednávky volejte na 605 512 657

www.krabickove-hubnuti.cz

WWW.POWERPLATE-SLAVKOV.CZ
Přijďte si vyzkoušet efektivní cvičení na profesionálních strojích
Power Plate
a Vacu Line
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Nabízíme lekce pro
každého, bez rozdílu věku,
pohlaví a fyzické kondice.
Cvičení, vždy pod
vedením certifikovaných
instruktorů, v příjemném
prostředí nově zrekonstruovaných prostor v centru
Slavkova, s dětským
koutkem, barem
a sociálním zázemím.
Těšíme se na Vás!

POWER PLATE Slavkov
Koláčkovo náměstí 258
684 01 Slavkov u Brna
REZERVACE:

powerplate-slavkov@seznam.cz
+420 775 609 936

Vykliďte garáže!

Akční nabídka Trumf a Magic s cenovou výhodou až 90 000 Kč
Na tom, že všichni vyklízejí garáže, není nic podezřelého. Dozvěděli se totiž, že nadstandardně vybavené
modely Trumf a Magic teď získají s cenovým zvýhodněním až 90 000 Kč. Využijte mimořádnou příležitost
a splňte si sen o vlastním voze ŠKODA Octavia – prostorném rodinném automobilu s bohatou výbavou
v paketu Trumf. S úvěrem od ŠkoFINu navíc dostanete zimní kola zdarma!
Nabídka platí do vyprodání skladových zásob.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u vyobrazeného modelu
Octavia Tour Trumf dle motorizace: 6,4-7,2 l/100 km a 149-168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz

