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Pietní akt
k 65.výročí
osvobození
Slavkova
u Brna

Pietní akt v roce 2009 pﬁi pﬁíleÏitosti osvobození Slavkova u Brna v roce 1945

VÝSTAVY

V pondělí 26. dubna si připomeneme
65. výročí osvobození našeho města. Stejně
jako v letech minulých, i letos si události
2. světové války, které výrazným způsobem
zasáhly do historie našeho města i života jeho
tehdejších obyvatel, připomeneme pietními
akty, při nichž vzpomeneme hrdinství a statečnost sovětských vojáků, z nichž 16 položilo
své životy daleko od svých domovů v osvobozovacích bojích našeho města od fašistických okupantů a uctíme památku všech obětí
z řad civilního obyvatelstva. První část pietního aktu se uskuteční v 16 hodin tradičně
u pomníku s hrobem padlých rudoarmějců
v zámeckém parku a následně na místním
hřbitově u pamětní desky těch, kteří v průběhu válečné okupace zahynuli nebo se nevrátili z koncentračních táborů. Dovolujeme si
vás tímto na pietní akt při příležitosti 65. výročí osvobození Slavkova u Brna pozvat, abychom si připomněli hrůzné události a nesčetné
oběti 2. světové války a důstojným způsobem
tak uctili památku těch, díky nimž můžeme
dnes žít v míru.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Slovo starosty k plánům města pro rok 2010
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Cesta kolem světa
25. března–28. května – zámek
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Sightseeing

Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna na svém
XIV. řádném zasedání dne 8. 3. 2010 mimo jiného
schválilo i návrh programu rozvoje města a úpravu
schváleného rozpočtu města pro rok 2010. V těchto
zásadních dokumentech města pro letošní rok jsou
zapracovány záměry a financování některých priorit, které by město chtělo realizovat.

Poliklinika v Tyr‰ovû ulici projde v tomto roce revitalizací

(Pokračování na str. 5)
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Už je tu jaro
1.–11. dubna – zámek

Torzo hradeb bude opraveno

Ve 2. pololetí budou pokraãovat
práce na obnovû fasád zámku

Příští číslo vyjde 1. května

Foto: 4x B. Maleček

Marisa Ivana Fila
1. dubna–31. května – zámek

úterý 26. ledna se v kanceláři starosty
města uskutečnilo tradiční setkání vedení
města a městského úřadu s členkami
Sboru pro občanské záležitosti. Cílem setkání,
které vždy probíhá ve velice příjemné atmosféře,
je snaha alespoň touto symbolickou formou vyjádřit uznání a dík ženám ze Sboru, jimž nejsou
osudy našich spoluobčanů lhostejné. Náplní jejich činnosti je vítání nových občánků našeho
města do života při slavnostním obřadu, který se
koná v obřadní síni naší starobylé radnice a těší
se velké přízni nejen samotných rodičů, ale též
dalších rodinných příslušníků. Jsou to také návštěvy u starších spoluobčanů při jejich významných životních výročích a jubileích, kdy
mimo květinových a věcných darů oslavenci
vědí, že si jich město váží a nezapomíná na ně.
Jsou to též pravidelné předvánoční návštěvy těch,
kteří v našem městě žili a svůj podzim života
tráví v domovech důchodců. Za to vše patří
ženám ze Sboru pro občanské záležitosti náš
velký dík a přání, aby i do budoucna jim jejich
obětavost a elán, že dělají svojí činností radost

V

Zleva Jana ·ilerová, Andûla Zemanová, Vladimíra Suchomelová, Jitka Andrlová, Miroslava Vymazalová, Milada Pelikánová,
Ing. Ivan Charvát, Alena Pospí‰ilová, Ing. Jiﬁí DoleÏel a Ing. Pavel Dvoﬁák

Setkání vedení mûsta s ãlenkami Sboru pro obãanské záleÏitosti
jiným, zůstaly a vydržely. Poděkování patří předsedkyni
sboru Miroslavě Vymazalové, Anděle Zemanové, Vladimíře Suchomelové, Miladě Pelikánové, Aleně Pospí-

šilové, Janě Šilerové, Jitce Andrlové, Jarmile Volešové.
Děkujeme.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

1. místo druÏstev ml. (Macharová S., Mannerová K., Martínková D., Doãekalová K.

Slavkov u Brna má novou ulici
V souvislosti se zahájením bytové výstavby v lokalitě Zelnice ve Slavkově u Brna
projednávaly orgány města názvy budoucích ulic. Zastupitelstvo města Slavkova u Brna
na svém XIV. zasedání dne 8. 3. 2010 schválilo prozatím název pro jednu ulici (na přiložené mapce je označena číslem 1), kde v těchto dnech proběhla kolaudace prvního
bytového domu a v nejbližší době bude zahájena výstavba dalšího bytového domu.
Ulice se bude jmenovat Zelnice I.
Tamara Nosková, odbor IR

Vybojovaly jsme úãast na mistrovství âR
17. březen byl den, kdy naše ZŠ Komenského náměstí pořádala krajské finále
žákovských a dorosteneckých družstev ve
sportovní gymnastice. Mnoho času jsme věnovaly tréninku sestav na hrazdě, kladině,
prostných a na přeskoku. V rámci příprav
jsme se zúčastnily závodů v Drnholci, odkud
jsme dovezly 2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Přesvědčily jsme se, že máme
dobře natrénováno, ale jak uspějeme u nás,
na domácí půdě? Když nastala dlouho očekávaná chvíle a závody byly zahájeny, byla
v nás „malá dušička“. Vždyť před našimi spolužáky, vyučujícími, rozhodčími a před téměř
šedesáti soutěžícími máme dokázat naše kvality. Podaří se nám to? Nebudeme vás napí-

nat. Vyšlo to! Družstvo mladších žákyň ve
složení Klára Dočekalová, Kristýna Mannerová, Daniela Martínková a Sabina Macharová obsadilo 1. místo. V soutěži jednotlivkyň zvítězila Klára Dočekalová. Úspěch
slavkovské gymnastiky jsme dovršily přesvědčivým vítězstvím my – starší žákyně. Vítězkou v soutěži jednotlivců se stala Aneta
Macharová. Dalšími členkami našeho týmu
byly Kristýna Borovská, Natálie Hudcová
a Eva Šimoníková. Naše úsilí je tedy korunováno úspěchem a družstvo bude zastupovat
Jihomoravský kraj 10. a 11. dubna v Liberci
na mistrovství ČR. Držte nám prosím palce,
abychom dobře reprezentovaly naše město.
Gymnastky ZŠ Komenského nám.

1. místo Aneta Macharová, 2. místo
Krist˘na Borovská

1. místo Klára Doãekalová

1. místo druÏstev st. (Borovská K., ·imoníková E., Macharová A., Hudcová N.)
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

70. řádná schůze RM – dne 24. 2. 2010
1. RM bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru obecní živnostenský úřad Městského
úřadu Slavkov u Brna.
2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru
vnitřních věcí v roce 2009.
3. RM doporučuje ZM projednat závěrečný účet
Města Slavkova u Brna za rok 2009.
4. RM doporučuje ZM: schválit kladné výsledky
hospodaření školských PO zřízených Městem Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku
od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské činnosti za rok 2009 a nepožadovat vrácení ušetřených
prostředků z hlavní činnosti a odvod kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činností organizací do rozpočtu města. RM dále doporučuje ZM
schválit rozbory hospodaření DDM, ZUŠ Fr. France,
ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova a MŠ Zvídálek za rok
2009 a přidělit jejich výsledky hospodaření do rezervního fondu organizací.
5. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření TSMS a Zámku Slavkov – Austerlitz a převod jejich výsledků hospodaření do rezervního fondu
organizací. Zřizovatel dále nepožaduje vrácení kladných výsledků hospodaření hlavní činnosti ani odvod
kladných výsledků hospodaření vedlejší činnosti příspěvkových organizací.
6. RM ukládá veliteli Městské policie předložit:
zdůvodnění překročení schváleného rozpočtu Městské
policie jako celku včetně překročení jednotlivých položek, upravený návrh rozpočtu pro Městskou policii
na rok 2010, limit počtu pracovníků a limit mzdových
prostředků Městské policie na rok 2010, návrh na využití finančního daru od firmy LIKO-S, a.s.
7. RM doporučuje ZM přijetí dotace – sociálněprávní ochrana dětí ve výši 236 690 Kč a dotace –
příspěvek na péči ve výši 318 200 Kč, rozpočtové
opatření č. 2 – 3.
8. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření plánovací smlouvy mezi městem Slavkov u Brna, Eliškou
Jandlovou a Martinem Jandlem.
9. RM bere na vědomí zápis komise rady pro regeneraci MPZ a souhlasí s navrženými řešeními.
10. RM doporučuje ZM dát souhlas: k požádání
a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu
regenerace MPR a MPZ ve výši 405 000 Kč, dát souhlas k použití přislíbené dotace z Programu na dokončení opravy krovu a střechy kulturní památky domu č. p. 65 III. etapa na Palackého náměstí a na obnovu kulturní památky – zbytku městských hradeb
v ulici Hradební ve Slavkově u Brna, k poskytnutí
z rozpočtu města na obnovu výše uvedených památek
částky ve výši 770 321 Kč jako podílu vlastníka památky k dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR
s rozdělením dle výše uvedené tabulky.
11. RM bere na vědomí zprávu z první schůzky
pracovní skupiny pro řešení problematiky mateřského
školství.
12. RM po projednání předložené zprávy a otevřeného dopisu Pramínku, o.s. – Mateřského a rodinného
centra, souhlasí s uspořádáním veřejného setkání zástupců města s rodičovskou veřejností ve věci podání
informace o koncepčním řešení mateřského školství
ve městě dne 22. 3. 2010 v 17 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
13. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí následujících příspěvků: Sportovní klub Slavkov u Brna
(pronájmy tělocvičen) – 98 000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol (soutěže, cestovné) – 60 000 Kč. RM dále
schvaluje rozdělení příspěvků na práci s mládeží podle
návrhu Komise pro sport a volný čas na rok 2010
takto: Moravská hasičská jednota (soutěže, stravné,
sport. potřeby) – 11 000 Kč, Svaz diabetiků (edukačně
sport. pobyty, výlety) – 2000 Kč, Řím.-kat. farnost

(akce pro děti, soutěže, výlety) – 33 000 Kč, Modelářský klub SMČR (cestovné, startovné, vybavení) –
20 000 Kč, MK Austerlitz (minibike) (materiál a vybavení techniky) – 13 000 Kč, Moravský rybářský
svaz (odborná literatura, soutěže) – 15 000 Kč, Junák
– svaz skautů (soutěže, cestovné, rek. pobyt) –
30 000 Kč, Auto RC Slavkov (startovné, licence, pohonné hmoty) – 18 000 Kč. RM současně schvaluje
příspěvky pro organizace zřizované městem takto:
Sport. gymn. při ZŠ Komen. (dresy, startovné, soutěže) – 19 000, Kč, Glitter Stars při ZŠ Komen. (dresy,
cestovné, startovné) – 20 000 Kč, ZŠ Tyrš. – Památník Terezín (doprava, vstupné) – 11 000 Kč.
14. RM projednala předloženou zprávu o návrhu
oprav a rekonstrukcí kotelen města na období
2010–2012 včetně financování a bere ji na vědomí.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově na Koláčkově nám. 727,
Slavkov u Brna, o výměře 34,50 m2 za nájemné 1000
Kč/m2/rok s firmou HAVE reality s.r.o., s platností od
1. 3. 2010.
16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě č. 2/2006 s firmou Natmal s.r.o., kde bude
s účinností od 1. 3. 2010 nově stanovena pronajímaná
plocha příslušenství celkem 8,41 m2 v sazbě 530
Kč/m2/rok.
17. RM neschvaluje MUDr. Petru Vaďurovi snížení
plochy pronajímaných nebytových prostor na budově
polikliniky, Malinovského 551 a souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu pro MUDr. Petra Vaďuru
a MUDr. Svatavu Vaďurovou.
18. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 4 – Financování polikliniky, RO č. 5 – Výsledek hospodaření hlavní činnosti + navýšení daně z nemovitostí, RO
č. 6 - Výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti, RO č. 7 – Spolupodíl k dotaci přístupové komunikace + zvýšení DPH o 1 %, RO č. 8 – Příspěvky
– ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského a MŠ Zvídálek, RO
č. 9 – Neuskutečněné převody roku 2009, RO č. 10 –
Sloučení příspěvku pro TSMS.
19. RM se seznámila s dalším návrhem na pojmenování ulic v lokalitě Zelnice ve Slavkově u Brna.
20. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci: „Dokončení opravy střechy budovy radnice čp.
65 – III. etapa“ s firmou Střechy – l. Slezská, s.r.o., za
cenu 601 009 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení této akce ZM.
21. RM odkládá zprávu o výběru dodavatele na
opravu hradební zdi na ulici Hradební.
22. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci: Panský dům – úpravy pro zřízení služebny Městské policie.
23. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně pozemku parc. č. 3188/5 ostatní plocha – neplodná půda
o výměře 194 m2 z vlastnictví města za části pozemků
parc. č. 3189/2, 3189/3 a 3189/4 v k. ú. Slavkov u Brna
(dle GP č. 2241-19/2009 nová parcela č. 3189/38 o výměře 83 m2) z vlastnictví manželů Ing. Ivo a Ivany
Skřivánkových. Rozdíl hodnot směňovaných výměr
(111 m2) manželé Skřivánkovi doplatí v ceně
300 Kč/m2 před podpisem směnné smlouvy.
24. RM dává souhlas k uzavření smlouvy s E.ON
Distribuce, a.s., o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích parc. č. 286/2; 2260
a 2676 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.
25. RM dává souhlas k uzavření smlouvy s E.ON
Distribuce, a.s., o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc. č.
1208 v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.
26. RM souhlasí s hostováním a s umístěním
atrakcí provozovatele Vlastislava Schulze v aleji ulice
Kounicova ve Slavkově u Brna při Dnech Slavkova
a Svatourbanských hodech v květnu 2010.

27. RM ukládá odboru IR seznámit komisi pro rozvoj města se zprávou týkající se technického stavu budovy Palackého nám. 126 – Společenský dům Bonaparte.
28. RM souhlasí s objednáním úprav projektové
dokumentace pro stavební řízení víceúčelového sálu
ZUŠ Fr. France u Ing. arch. Antonína Havlíčka.
29. RM bere ba vědomí studii parkování v sídlišti
Nádražní.
30. RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na
zhotovitele generelu dopravy, schvaluje rozsah kvalifikace, okruh zájemců k oslovení podání nabídky, hodnotící kritérium výběru realizátora, smluvní podmínky
a složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
31. RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na
zhotovitele Posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA), schvaluje rozsah kvalifikace,
okruh zájemců k oslovení podání nabídky, hodnotící
kritérium výběru realizátora, smluvní podmínky a složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
32. RM schvaluje nabídnutí dopravního automobilu
Avia – 30 SDH k odprodeji za částku do 50 000 Kč.
33. RM souhlasí s využitím odměny za třídění odpadů navrženým způsobem.
34. RM souhlasí s uzavřením smlouvy se společnosti RESPONO, a.s. na zavedení sezónního svozu
plastů v období od začátku května do konce září s periodou svozu 2x týdně.
35. RM ukládá správcům budov v majetku města
uvedení střech všech objektů do takového stavu, který
vyloučí možnost vnikání holubů do půdních prostor
a hnízdění.
36. RM doporučuje ZM schválit předložený
„2. Komunitní plán sociálních služeb města Slavkova
u Brna na období 2010–2012.“
37. RM předkládá ZM zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna
do roku 2009.
38. RM schvaluje uzavření „Smlouvy o podmínkách poskytování služeb poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy“ na rok 2010 s Centrem
sociálních služeb Vyškov, o.p.s. v předloženém znění.
39. RM ukládá finančnímu odboru předložit návrh
rozpočtového opatření na přidělení příspěvku oddílu
ARC Slavkov ve výši 25 000 Kč a poskytnutí technické podpory prostřednictvím TSMS.
40. RM bere na vědomí informaci o registraci
ochranných známek Zámku Slavkov Austerlitz, loga
města a loga zámku.
41. RM neschvaluje zapojení města do systému rozesílání varovných SMS.
42. RM souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy
o vzájemné spolupráci při realizaci „Napoleonských
dnů“ a „Vzpomínkových akcí 2010“.
43. RM bere na vědomí scénář akcí pořádaných
městem Slavkov u Brna.
44. RM ukládá odboru KT dodržovat principy pro
distribuci propagačních materiálů včetně stanovených
limitů pro příslušný kalendářní rok, resp. jmenovitou
akci.
45. RM souhlasí s předložením projektu „Řízení
lidských zdrojů v územní samosprávě“ v prioritní ose
4 – „Veřejná správa a veřejné služby“ v rámci OP
LZZ.
46. RM doporučuje ZM navrhnout tyto občany
Slavkova u Brna jako přísedící pro Okresní soud ve
Vyškově: paní Ing. Lenka Stránská, paní Mgr. Zdeňka
Zukalová. Zároveň doporučuje ZM uložit MěÚ vyžádat od navržených občanů okresním soudem požadované dokumenty.
(Pokračování na str. 4)
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XIV. řádné zasedání ZM – dne 8. 3. 2010
1. ZM schvaluje předložený návrh programu rozvoje města na rok 2010.
2. ZM bere na vědomí návrh závěrečného účtu
města Slavkova u Brna za rok 2009.
3. ZM schvaluje rozbory hospodaření TSMS
a Zámku Slavkov – Austerlitz, převod výsledku hospodaření TSMS ve výši 483 947,23 Kč do rezervního
fondu, převod výsledku hospodaření Zámku Slavkov - Austerlitz ve výši 50 221 Kč do rezervního
fondu. Současně schvaluje, že zřizovatel nepožaduje
vrácení kladných výsledků hospodaření hlavní činnosti ani odvod kladných výsledků hospodaření vedlejší činnosti příspěvkových organizací.
4. ZM schvaluje kladné výsledky hospodaření
školských PO zřízených Městem Slavkovem u Brna
vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné výsledky z podnikatelské činnosti za
rok 2009 a nepožadovat vrácení ušetřených prostředků z hlavní činnosti a odvod kladných výsledků
hospodaření z podnikatelské činností organizací do
rozpočtu města, dále schvaluje rozbory hospodaření
školských PO za rok 2009 a přidělení výsledku hospodaření DDM, ZUŠ Františka France, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova a MŠ Zvídálek za rok 2009 v plné
výši do rezervního fondu.
5. ZM bere na vědomí zprávu o projednání podnětů lékařů – nájemců polikliniky ve Slavkově
u Brna a ukládá RM projednat znovu problematiku
úhrad nákladů za užívání společných prostor na poliklinice v souladu s bodem č. 4 usnesení kontrolního výboru ze dne 25. 1. 2010.
6. ZM pověřuje RM opětovným projednáním celé
problematiky ve věci rozúčtování služeb na poliklinice v souladu s doporučením Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Slavkov u Brna dle bodu a) až
d) zápisu KV ze dne 25. 1. 2010.
7. ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Slavkov u Brna za rok 2009.
8. ZM schvaluje přijetí dotace – sociálně-právní
ochrana dětí ve výši 236 690 Kč, dotace – příspěvek
na sociální služby ve výši 318 200 Kč a dotace na revitalizaci polikliniky ve výši 2 893 503 Kč. Současně
schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 1-11; RO
č. 1 – Příspěvky neziskovým organizacím, RO č. 2 –
Sociálně-právní ochrana dětí, RO č. 3 – Sociální
služby, RO č. 4 - Financování polikliniky, RO č. 5 –
Výsledek hospodaření hlavní činnosti + navýšení
daně z nemovitostí, RO č. 6 – Výsledek hospodaření
vedlejší hospodářské činnosti, RO č. 7 – Spolupodíl
k dotaci přístupové komunikace + zvýšení DPH
o 1 %, RO č. 8 – Příspěvky – ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského a MŠ Zvídálek, RO č. 9 – Neuskutečněné
převody roku 2009, RO č. 10 – Sloučení příspěvku
pro TSMS + příspěvek ZS-A, RO č. 11 – Dotace - fasády zámku. Dále schvaluje Přijetí dotace – obnova
vnějších fasád zbývajících částí nádvoří zámku ve
výši 1 980 000 Kč.
9. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí následujících příspěvků: Sportovní klub Slavkov u Brna
(pronájmy tělocvičen) – 98 000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol (soutěže, cestovné) – 60 000 Kč.
10. ZM dává souhlas k uzavření plánovací
smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a Martinem
Jandlem a Eliškou Jandlovou.
11. ZM dává souhlas: k podání žádosti a přijetí
státní dotace Ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši 405 000 Kč, k použití
přislíbené dotace z Programu na dokončení opravy
krovu a střechy domu č. p. 65, III. etapa, kulturní památky r. č. 20728/7-3862 a na obnovu zbytku městských hradeb v ulici Hradební ve Slavkově u Brna,
kulturní památky r. č. 12227/7-8499, k poskytnutí
Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

z rozpočtu města na obnovu výše uvedených památek částky ve výši 770 321 Kč, jako podílu vlastníka
památky k dotaci z Programu regenerace MPZ
a MPR.
12. ZM schvaluje znění zřizovací listiny Zámek
Slavkov – Austerlitz.
13. ZM bere na vědomí zprávu z finančního výboru.
14. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2009 a informace o provedených kontrolách.
15. ZM záměr prodeje budovy č. p. 656 a 676
v ulici Úzká odkládá.
16. ZM schvaluje prodej bytu panu Leoši Kratochvílovi za konečnou kupní cenu ve výši 515 990 Kč
(uplatnění slevy 10 % před podpisem kupní
smlouvy).
17. ZM schvaluje prodej bytu panu Miroslavu Floriánovi za konečnou kupní cenu ve výši 513 776 Kč
(uplatnění slevy 10 % před podpisem kupní
smlouvy).
18. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej uvolněného bytu panu Janu Ehrenbergerovi za
cenu 1 000 100 Kč + úhrada pohledávek za předchozím uživatelem v celkové výši 23 453 Kč.
19. ZM bere koncepci školství města Slavkova
u Brna na vědomí a ukládá RM prověřit alternativní
možnosti umístění mateřské školy.
20. ZM schvaluje předložený 2. Komunitní plán
sociálních služeb města Slavkova u Brna na období
2010–2012.
21. ZM bere na vědomí zprávu o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova
u Brna do roku 2009.
22. ZM vydává v předloženém znění obecně závaznou vyhlášku města Slavkova u Brna, kterou se
mění obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 38/2002.
23. ZM schvaluje název ulice v lokalitě Zelnice ve
Slavkově u Brna označené v plánu jako č. 1 takto:
Zelnice I.
24. ZM bere na vědomí zprávu o předběžném
schválení dotace z OPŽP na realizaci úsporných
opatření na budově polikliniky Tyršova 324.
25. ZM ukládá RM předložit zpřesněný záměr na
červnovém zasedání ZM.
26. ZM souhlasí s nabytím pozemků parc. č. 681/1
ostatní plocha a parc. č. 681/2 ostatní plocha v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
27. ZM souhlasí s nabytím pozemku parc.
č. 1552/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města formou bezúplatného převodu.
28. ZM odkládá zprávu o záměru směny pozemků
parc. č. 340/1; 340/2 a 340/3 z vlastnictví města za
pozemky parc. č. 1784/299 a 1784/300 HZS JMK
a ukládá RM předložit ji opětovně na dalším zasedání ZM.
29. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc.č. 2984/9; 2985/5; 2984/40;
2983/1; 2983/7; 2984/35; 2984/41; 2983/8; 2983/4;
2983/2; 2983/6; 2984/39 a částí pozemků 2984/10;
2973/24; 2984/45; 2973/40; 2984/44; 2973/27;
2984/48; 2973/25; 2984/46, vše v k.ú. Slavkov
u Brna, lok. Topolová, z vlastnictví města.
30. ZM dává souhlas ke směně pozemku parc.
č. 3188/5 ostatní plocha – neplodná půda o výměře
194 m² z vlastnictví města za části pozemků parc.
č. 3189/2, 3189/3 a 3189/4 v k. ú. Slavkov u Brna
(dle GP č. 2241-19/2009 nová parcela č. 3189/38
o výměře 83 m2) z vlastnictví manželů Ing. Ivo
a Ivany Skřivánkových. Rozdíl hodnot směňovaných
výměr (111 m²) manželé Skřivánkovi doplatí v ceně
300 Kč/m² před podpisem směnné smlouvy.

31. ZM navrhuje tyto občany Slavkova u Brna
jako přísedící pro Okresní soud ve Vyškově: paní
Ing. Lenka Stránská, paní Mgr. Zdeňka Zukalová.
ZM dále ukládá MěÚ vyžádat od navržených občanů okresním soudem požadované dokumenty.
32. ZM uděluje panu André Poirotovi cenu města
ve spojení s medailemi města.

LVI. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 8. 3. 2010
1. RM bere na vědomí ústní informaci zástupců
firmy TTC Park, s.r.o., o záměrech využití ploch (bývalá váha u cukrovaru) k výstavbě obchodního a potravinářského centra.
2. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace na
obnovu vnějších fasád zbývajících částí nádvoří zámku
ve výši 1 980 000 Kč a rozpočtové opatření č. 11.
3. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci: „Oprava torza hradební zdi na ulici Hradební“
s firmou SASTA CZ a. s., za předpokladu schválení
této akce ZM.

70. řádná schůze RM –
dne 24. 2. 2010
(Dokončení ze str. 3)

47. RM schvaluje program XIV. řádného zasedání
zastupitelstva města v upraveném znění.
48. RM žádost o uspořádání humanitární sbírky
ošacení neakceptuje z důvodu trvalé možnosti sběru
ošacení Charitou přímo ve městě.
49. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – restaurace
stadion ze dne 23. 8. 2007, kterým se prodlouží doba
nájmu do 1. 10. 2013.
50. RM bere na vědomí omezení provozu Mateřské
školy Zvídálek ve Slavkově u Brna vzhledem k havárii vody i v době jarních prázdnin tj. až do 5. 3. 2010
včetně.
51. RM doplňuje usnesení k b. 4.21. přijaté na 67.
schůzi konané dne 18. 1. 2010 (záměr prodeje domu
Úzká 656 a 676) o text: „za nejnižší vyvolávací cenu
2 280 000 Kč“.
52. RM souhlasí s bezúplatným převodem 8 ks neupotřebitelných kusů nábytku z majetku města pro
Farní úřad ŘKC ve Slavkově u Brna.

LVII. mimoﬁádná schÛze RM –
dne 15. 3. 2010
1. RM bere na vědomí systém optimalizace dopravního režimu a dopravy v klidu na území Slavkova
u Brna a současně ukládá MěÚ zajistit realizaci dopravního omezení pro vozidla nad 9 t do středu města.
2. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 8. 2. 2006 na pronájem bytu uzavřené
s nájemcem paní Kamilou Slezákovou obsahujícím
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, do 31. 1.
2013, za smluvní nájemné 55,50 Kč/m².
3. RM souhlasí s podáním žádostí na přidělení dotačních prostředků z dotačního programu Zelená úsporám na akci: „DPS – realizace úsporných opatření
v rámci programu Zelená úsporám“ formou de minimis.
4. RM schvaluje okruh společností, které budou
osloveny k podání nabídky akce „Slavkov u Brna,
Zámek, obnova vnějších fasád vnitřního nádvoří
zámku“, komisi pro výběr dodavatele této akce a zadávací podmínky.
5. RM bere žádost ředitele ZŠ Tyršova 977 Mgr. Jiřího Půčka na vědomí a souhlasí s udělením výjimky
pro školní rok 2010/11 z počtu 30 na 34 žáků pátého
ročníku.
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Slovo starosty k plánům města pro rok 2010
(Dokončení ze str. 1)

3. V lednu letošního
roku byla městu
Investiční oblast
přiznána dotace na
1. V současné době probíhá ve Slavkově
„Revitalizaci budovy
u Brna jedna z největších investičních akcí popolikliniky Tyršova
sledních let. Jedná se o komplexní rekonstrukci
č.p. 324 – zvýšení
nádvoří zámku, výstavbu přístupových komuúspor energií“. V loňnikací a parkovacích ploch na jeho severní
ském roce byla realistraně. Tato akce je realizovaná díky dotaci
zována a úspěšně doz ROP Jihovýchod – opatření 2.1. – Rozvoj tukončena 1. etapa
ristické infrastruktury a podpora cestovního
rekonstrukce městské
ruchu. Celkové náklady činí 37,5 mil. Kč. Dopolikliniky (ústřední
končení je plánováno na květen 2010. Slavbudovy, celkové nánostní ukončení akce a otevření zámeckého náklady činily 15,0 mil.
dvoří je předběžně plánováno na 28. května
Kč, financování 53 %
v rámci Dnů Slavkova u Brna.
z vlastních rozpočto2. Dne 17. března 2010 byla kladně posouvých zdrojů, 43 %
zena žádost města Slavkova u Brna o dotaci na
Oprava stﬁech radnice
z bankovního úvěru,
akci „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavsplácení jistin úvěru i úroků z úvěru je zajištěn
kov u Brna – Napoleonská expozice“. Jedná se
z výnosů z nájemného na poliklinice), na kterou
o koncepční investici do areálu zámku, který je
by měla navázat 2. etapa v letošním roce. Dotaci
od roku 1997 v majetku města Slavkova u Brna
poskytne Operační program životního prostředí
a v roce 2008 byl vyhlášen národní kulturní pa– opatření 3.2.1. – úspory energií. Energetické
mátkou. Cílem tohoto záměru je úprava a vyuúspory by měly po dokončení stavebních úprav
žití prostor předzámčí a podzámčí, které se dnes
dosáhnout výše 50 %. Dne 8. března 2010 o přinacházejí v havarijním stavu. V těchto prostojetí dotace a dofinancování celé této investiční
rách, na rozloze 1200 m2, po rekonstrukci
akce z vlastních rozpočtových zdrojů rozhodlo
vznikne nová Napoleonská expozice, která by
zastupitelstvo města. Rozsah prací obsahuje výsvou jedinečností a atraktivitou měla přilákat
měnu výplní otvorů (okna, dveře), zateplení fazájem tuzemských i zahraničních turistů a měla
sády minerální vatou, zateplení a oprava střešby být dominantou celého Slavkovského boního pláště, vestavbu výtahu a zateplení
jiště. Záměr plně koresponduje s projektem Jispojovacího krčku. Celkové náklady na projekt
homoravského kraje „Morava Napoleonská“,
jsou 11,4 mil. Kč, přičemž dotace činí 2,90
který v současné době opětovně zpracovává Remil. Kč a spoluúčast města 8,51 mil. Kč. Termín
gionální rozvojová agentura jižní Moravy
fyzické realizace je od 7/2010 do 11/2010.
v rámci nové výzvy ROP Jihovýchod – opatření
4. I v letošním roce bude pokračovat postupná
2.2. Naše žádost o dotaci byla podána koncem
obnova fasád zámku. Město požádalo o dotaci
listopadu 2009 na Úřad regionálního rozvoje
v celkové výši 17,0 mil. Kč z Programu záROP Jihovýchod – opatření 2.1. – oprava pachrany architektonického dědictví prostřednicmátek. Dotace činí 92,5 % uznatelných nákladů,
tví MKČR. Přiznaná dotace je ve výši 1,98
spoluúčast 7,5 %. V 1. etapě v oblasti stavební
mil Kč. Záměrem je pokračovat v další (periose jedná o výměnu krytiny, opravu omítek, stadické) etapě na obnově fasád z vnitřního nátiky, vytápění, podlahy, ZTI, NN, kanalizace,
dvoří. Předpokládaný termín realizace je od
výtah, kamerový systém, EZS, EPS, VZT, pří8/2010 do 11/2010. Plné dokončení opravy
pojka kanalizace, vodovodu, elektriky. V oblasti
fasád zámku (vnitřní část nádvoří a spodní část
expozice se jedná o náklady, které tvoří připraz valů) předpokládáme v roce 2013.
venost pro budoucí umístění vlastních exponátů,
5. Dalšími významnými akcemi budou realijako je pořízení židlí, stolů, audiovizuální techzace záměrů v oblasti oprav památek na území
niky, plátna, data projektor, vitríny, LCD TV,
města. Jedná se o dotaci z Programu regenerace
podstavce, audioprůvodce. Ve 2. etapě se jedná
městských památkových rezervací a městských
o náklady přímo související s vlastní expozicí
památkových zón prostřednictvím MKČR. Pro
jako jsou náklady na exponáty, uniformy, repletošní rok nám byla v rámci tohoto programu
liky, zápůjčky, rekvizity, audiovizuální průpřiznána dotace ve výši 405 tis. Kč. V orgánech
vodce. Na financování této 2. etapy (vlastní exměsta bylo rozhodnuto o čerpání těchto propozice) se budeme v budoucnu snažit žádat
středků na dokončení opravy střechy budovy
o dotace z jiných dotačních titulů.
radnice č.p. 65 a opravu torza hradební zdi na
Celkové náklady na komplexní projekt činí
ulici Hradební.
68,8 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje jsou 62,8
6. V roce 2007 město rozhodlo o revitalizaci
mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 6,0 mil. Kč. Město
bytových
domů na sídl. Nádražní 1153-1158
Slavkov u Brna se na celém záměru bude podí(celkem 3BD, 54 bytových jednotek) a následné
let částkou 10,7 mil. Kč. Termín fyzické realiprivatizaci této části svého bytového fondu. Po
zace se předpokládá od 6/2010 do 1/2013.
revitalizace BD na sídl. Nádražní 11551156 (1. etapa) dochází k prodeji bytových
jednotek (18 bytů) nájemníkům. V současné době jsou nabízeny BD čp. 11531154 (2. etapa) a probíhá revitalizace BD
čp. 1157-1158 (3. etapa). Díky získaným
zdrojům z prodejů bytových jednotek
a zdrojům z nájemného, kdy město k 1. 1.
2010 využilo své poslední možnosti k jednostrannému navýšení nájemného, jsou
plánovány na rok 2010 tyto akce: výměna
Panelové domy ãeká oprava
Foto: B. Maleãek balkonů v 52 bytových jednotkách na sídl.

Foto: B. Maleãek

Zlatá hora v ceně 2,2 mil. Kč (již probíhá dokončení), výměna oken, balkonových a hlavních vstupních dveří v bytových domech na sídl.
Zlatá Hora (celkem 60 bytových jednotek)
v ceně 4,1 mil. Kč, výměna oken, balkonových
a hlavních vstupních dveří v bytových domech
na sídl. Nádražní 1191-1193 (celkem 24 bytových jednotek) v ceně 2,1 mil. Kč, výměna
oken, balkónových a vstupních dveří včetně zateplení stropu na DPS Polní 1444 (celkem 61
bytových jednotek) v ceně 4,4 mil. Kč. Na uvedené investice bychom chtěli následně navázat zateplováním obvodových stěn a střech
těchto městských bytových domů. V současné
době proto připravujeme podklady pro možnost
podání žádosti o dotaci do Operačního programu životního prostředí – Zelená úsporám.
V případě, že by našim žádostem bylo vyhověno, znamenalo by to možnost komplexních
oprav uvedených bytových domů současně (výměny oken, dveří i zateplení současně).

Oblast kultury
V oblasti kultury město intenzivně připravuje:
DNY SLAVKOVA s bohatým programem především pro občany našeho města a okolního regionu, v rámci této akce se již tradičně budou
konat Svatourbanské hody a nově setkání jubilantů – v termínu 28.–30. května. CONCENTUS
MORAVIAE – v sobotu 26. června se bude na
zámku konat závěrečný koncert tohoto velice
prestižního mezinárodního hudebního festivalu
13 měst, v letošním roce proběhne již XV. ročník
tentokrát tematicky zaměřen na baroko a jazz.
NAPOLEONSKÉ DNY – proběhnou v termínu
13.–15. srpna včetně všech doplňkových programů (Festival folk a country, Mezinárodní výstava vín Grand prix Austerlitz, akce pro děti).
VZPOMÍNKOVÉ AKCE – proběhnou v termínu
3.–5. prosince, letos si připomeneme 205. výročí
bitvy tří císařů, očekává se velký zájem ze strany
vojenských nadšenců (předpokládaná účast 1750
členů vojenské historie) i veřejnosti.
V neděli 19. září se v zámeckém parku uskuteční při příležitosti 15. výročí založení Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví prezentace všech 27 obcí svazku formou
celodenního bohatého programu, součástí kterého bude též vyhlášení velmi oblíbené Cykloakce 2010. V pátek 31. prosince se uskuteční
tradiční silvestrovské setkání občanů na Palackého náměstí spojené s oslavou konce kalendářního roku zakončené ohňostrojem.
Ing. Ivan Charvát
starosta města Slavkova u Brna
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Hledáme soudce pﬁísedící
pro Okresní soud ve Vy‰kovû

Za parkování na parkovišti v ulici
Boženy Němcové se již bude platit
Od 1. 4. 2010 bude dle nařízení rady města zavedeno placené parkování na parkovišti v ulici
Boženy Němcové. Zpoplatnění bude zajištěno
obdobným způsobem jako na Palackého náměstí
– parkovacím automatem. Důvodem pro zavedení této regulace parkování je částečně ulehčit
dopravně Palackému náměstí a odstranit dlouhodobé stání ve prospěch zvýšení frekvence výměny osobních automobilů. Tento záměr byl již
delší dobu projednáván v orgánech města a k jeho
realizaci dochází až nyní. Plánovanému ulehčení
Palackému náměstí by mělo dojít díky nižší sazbě
za první hodinu stání, která bude 5 Kč. Dlouhodobě stojící automobily mohou stát na dosud nevyužitých parkovištích v Lidické ulici a na parkovišti u domu s pečovatelskou službou.
Přehled parkovného:
za 1 hod.
5 Kč
každá další hodina 10 Kč
ZTP, ZTP-P
zdarma
jednostopá vozidla, zdarma po dobu nezbytně
zásobování, vozy
nutnou k vyložení a nalotaxi služby
žení zboží nebo osob
(max. 20 min.)
Doba zpoplatnění:
Po–Pá
8.00–17.30
So
8.00–12.00
Pro občany a živnostníky, kteří mají trvalý pobyt
nebo provozovnu v ulici Boženy Němcové a v ulici

Hradební, budou vydávány parkovací karty. Karta
bude sloužit pro dvě vozidla (přenositelná) a jejich
držitelé mohou parkovat na vyhrazených stáních
nebo kdekoliv na parkovišti. Na kartě je uvedena
registrační značka vozidla, časová platnost a vymezená lokalita. Vydává se vždy na jeden rok.
Karty bude vydávat odbor investic s rozvoje.
Potřebné doklady pro vydání rezidentské parkovací karty:
• občanský průkaz,
• technický průkaz či registraci vozidla, kde
vlastník nebo provozovatel musí být totožný
s žadatelem
• úhrada ceny
1 karta
1000 Kč/rok
za každou další kartu
5000 Kč/rok
Potřebné doklady pro vydání abonentské parkovací karty:
• výpis z Obchodního rejstříku či živnostenský
list, přičemž z těchto dokladů musí být zřetelné místo podnikání ve vymezené lokalitě
placeného parkování
• technický průkaz či doklad o registraci vozidla, kde vozidlo je evidováno pro podnikatelské účely na IČ.
• úhrada ceny
1 karta
3000 Kč/rok
za každou další kartu
5000 Kč/rok
Ing. Petr Lokaj, odbor IR

Okresní soud ve Vyškově se obrátil na zastupitelstvo města Slavkova u Brna s žádostí o návrh
a následnou volbu soudců přísedících pro okresní
soud. Pro Slavkov u Brna byl stanoven počet přísedících do 5, v případě navržení vyššího počtu
přísedících může být počet pro Slavkov upraven.
Přísedící jsou voleni zastupitelstvem města
z kandidátů navržených členy zastupitelstva.
K navrženým kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy Okresního soudu ve
Vyškově a na vlastním zasedání pak provede
volbu (tj. pravděpodobně na červnovém řádném
zasedání zastupitelstva). Přísedící je volen na
dobu čtyř let.
Přísedícím může být zvolen občan, který
splňuje následující předpoklady, tedy:
1. Je státním občanem České republiky.
2. Je způsobilým k právním úkonům.
3. V den volby dosáhne věku nejméně 30 let.
4. Je bezúhonným.
5. Jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají
záruku, že bude svou funkci řádně zastávat.
6. Souhlasí se zvolením za přísedícího soudu.
7. Je v obvodu zastupitelstva přihlášen k trvalému pobytu.
8. Další předpoklady stanoví tzv. lustrační
zákon č. 451/91 Sb.
Bohužel v této chvíli máme pouze dva kandidáty na tuto funkci z řad občanů, proto touto cestou oslovujeme případné zájemce o tuto odpovědnou práci. Kdo z občanů naplňuje výše
uvedená kritéria (o lustrační osvědčení pro občana bude žádat zastupitelstvo) a má zájem
o práci soudce přísedícího, nechť se obrátí na tajemníka MěÚ (tel. 544 121 101, e-mail: tajemnik@meuslavkov.cz), který mu sdělí další podrobnosti (odměna, náhrady, požadované
dokumenty atd.). Bylo by vhodné, kdyby občané
svůj zájem projevili do konce měsíce dubna.
Ing. Pavel Dvořák,
tajemník MěÚ Slavkov u Brna

Informace v krizov˘ch situacích pomocí SMS zpráv
Vážení občané, městský úřad ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí
moderního komunikačního kanálu – posílání SMS
zpráv na váš mobilní telefon. Pokud máte zájem
dostávat tyto informace, napište prosím SMS
zprávu ve tvaru:
JMK mezera SLAVKOV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička
CISLO ORIENTACNI
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). Příklad
SMS zprávy:
JMK SLAVKOV informace ano novak stepan*smetanova*20
Tuto zprávu odešlete z vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS
zprávy je 3 Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou
SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni.
Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas

k tomu, aby vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů
jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské
společnosti. Posílání SMS zpráv je pro vás zcela
dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete prosím na číslo 900
77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera SLAVKOV mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav vašeho přihlášení
k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 03
SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera SLAVKOV mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které vám budeme zasílat, jsou pro
vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací
či odhlašovací SMS zprávy za 3 Kč (vč. DPH).
Marie Kučerová, odbor kancelář tajemníka

Zde bude automat na mléko

Foto: B. Maleãek

Ve Slavkovû bude zahájen
prodej ãerstvého mléka
Společnost Agros Vyškov-Dědice, a. s., požádala město Slavkov u Brna o pronájem plochy pro
umístění prodejního automatu na mléko. Společně
byla vytipována plocha u budovy polikliniky ze
strany ulice Tyršova při vchodu na dětské oddělení. Nájemní smlouva je nyní podepsána a po zajištění územního souhlasu a vybudování zpevněné
plochy dojde k zahájení provozu. Slavnostní zahájení bude ve středu 31. března v 10 hodin.
Tento den bude mléko za akční cenu 10 Kč/l.
Dle informací předsedy představenstva Ing.
Cyrila Sigmunda bude automat zajišťovat prodej
jak mléka, tak i prázdných lahví. Bude se jednat
o čerstvé kravské mléko, které bude podchlazené
a každodenně vyměňované. Cena za jeden litr
bude 15 Kč.
Ing. Petr Lokaj, odbor IR
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Rozpočet města na rok 2010
V polovině prosince roku 2009 schválilo ZM
na svém XIII. zasedání rozpočet města. Je sestaven jako vyrovnaný, s rezervou 3 miliony korun.
Při sestavování rozpočtu se vycházelo z podkladů MF ČR a z odhadů výnosů daní za rok
2009. Prioritně bylo do rozpočtu zapracováno dokončení akcí zahájených v loňském roce, zajištění
chodu města a jeho organizací a závazky z minulých let. Příjmy z pronájmů a prodeje byly nastaveny tak, aby se jich využívalo na zhodnocování
majetku města, na jeho revitalizaci a reprodukci.
Celkové příjmy byly naplánovány ve výši
174 945 900 Kč. Z toho příjem z daní a poplatků
je ve výši 57 milionů (samotné daně tvoří 52 milionů), 20 milionů půjde ze státního rozpočtu na
výkon státní správy a 27 milionů na příspěvek na
péči (odbor sociálních věcí). Z regionálních operačních programů (ROP) získáme na projekty
„přístupové komunikace“ k zámku 22 milionů
a na „marketing a propagaci“ 8 milionů. Zbývajících 40 milionů jsou příjmy z vlastní činnosti,
úroky, odvody organizací, příjmy z parkovného
a výherních hracích automatů, dotace na školství
od státu a od obcí, fond bydlení a převody finanční prostředků.
Ve výdajové stránce rozpočtu bylo vyčleněno
na příspěvkové organizace 25 milionů (školství –
6 mil., technické služby – 12 mil. a zámek –
7 mil.), na městský úřad 29 milionů, na městskou
policii 2,5 milionu, na odpadové hospodářství
4 miliony (svoz domovního a tříděného odpadu,
sběrný dvůr) a na splátky půjček 9 milionů. Další
část výdajů je navázaná na výše uvedené přijaté
dotace. Podrobnější informace na http://
www.slavkov.cz/cz/dokumenty-mesta/rozpocetmesta/.
V letošním roce budou financovány následující
investiční akce: revitalizace polikliniky na ulici
Tyršova, fasády zámku, přístupové cesty včetně
zámeckého nádvoří, marketing a propagace města
v rámci projektu „Přijďte poznat víc“ a střechy
radnice.
Výsledky hospodaření v roce 2009
Pro rok 2009 byl schválený vyrovnaný rozpočet ve výši 229 milionu, s rezervou 1,2 milionu.
Avšak již v průběhu 1. čtvrtletí se ukázalo, že
finanční krize, která zasáhla celou republiku,
ovlivní městský rozpočet a plánovaná rezerva nepokryje výpadek v daních, který začal neutěšeně
narůstat.

Proto již v březnu byla vytvořena další rezerva,
která vznikla snížením příspěvku organizacím
města o 3 % a pozastavením realizace přeložení
vysokého napětí v Zelnicích. Vývoj financí začala
bedlivě sledovat rada města a finanční výbor zastupitelstva, a když byl v květnu 2009 propad
v daních 5 milionů, bylo přistoupeno k hledání
další rezervy. Počátkem června navrhl finanční
výbor zastupitelstvu, aby nebyly pozastavovány
investiční akce a doporučil hledat úsporu v provozních nákladech organizací města a městského
úřadu ve výši dalších 7 %. Výsledky za první pololetí daly finančnímu výboru za pravdu. Propad
v daních byl již ve výši 5,8 milionu, a pokud by
se situace nezlepšila, chybělo by na konci roku
přibližně 11 milionů. Proto zastupitelstvo na doporučení rady zvýšilo v červnu rezervu o 854 tisíc
a rozhodlo ji dále zvýšit v souladu s doporučením
finančního výboru.
V srpnu, na mimořádném zasedání, byla rezerva zvýšena na 7,78 mil korun. Příjem na daních byl o 6,5 milionu menší, než počítal rozpočet na počátku roku. Zdálo by se, že rezerva
pokrývala propad. Bohužel situace okolo výběru
daní se postupně zhoršovala a koncem listopadu
bylo vybráno o 10,9 milionu méně. Přesto se nakonec podařilo najít v rozpočtu i zbývající prostředky, které pokles ve výši necelých 20 % vyrovnaly a podařilo se dosáhnout kladného
výsledku v hlavní činnosti města ve výši 996 tisíc,
který byl napojen na rozpočet roku 2010.
Investiční akce, které se podařilo zrealizovat:
• oprava střechy radnice (státní rozpočet + město)

• další etapa obnovy fasád zámku (státní rozpočet
+ město)
• víceúčelové hřiště ZŠ Tyršova (ROP)
• přístupové komunikace a parkoviště zámku –
další etapa (ROP)
• komunikace a parkovací stání – sídliště Nádražní (státní rozpočet)
• rekonstrukce školního dvora ZŠ Komenského
(státní rozpočet + město)
• rekonstrukce bytových domů Nádražní 11571158 (město)
• kompostárna (realizace 2008, příjem z ROPu
2009)
Přijaté dotace:
ze státního rozpočtu . . . . . . . . . . . . . 62, 0 mil.
z rozpočtu JmK . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 mil.
ROP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,1 mil.
Od obcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mil.
Město má k dispozici i mimorozpočtové
zdroje v následující fondech:
rezervní fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 342 956
rozvoje bydlení . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 20
bydlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 621 000
FKSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 000
Mimo hlavní činnost má město i další aktivity,
které zastřešuje vedlejší hospodářská činnost
(VHČ), kam patří hlavně pronájmy a výroba
a prodej tepla. Výsledek VHČ byl 8 milionů.
Úvěry města
V roce 2009 nebyl vzat žádný úvěr.
Tabulka ukazuje úvěry přijaté v minulých letech a stav, který zbývá splatit.
Mgr. Vladimír Soukop, předseda FV ZM

Název

Jistina k 31. 12. 2009

Zvyšování základního kapitálu VaK, a. s.
Rekonstrukce náměstí
Výstavba Litavská I.
Výstavba Litavská II.
Rekonstrukce Husovy ulice
Rekonstrukce střech zámku
Obnova koupaliště
Budova Koláčkovo nám. 727
Nádražní 1155-1156
Nádražní 1153-1154
Poliklinika
Celkem
Na 1 občana

11 074 00,00 Kč
2 473 138,00 Kč
6 249 075,75 Kč
1 351 739,40 Kč
6 484 400,90 Kč
7 460 000,00 Kč
0,00 Kč
2 635 000,00
1 500 000,00 Kč
1 410 000,00 Kč
7 000 000,00 Kč
47 637 354,05 Kč
7 795,35 Kč

Rok
bylo přijato bude splaceno
2007
2021
2001*)
2011
2000
2017
2002
2010
2005
2016
2005
2017
2005
2009
2005
2015
2008
2015
2008
2015
2008
2018

*) došlo k přeúvěrování úvěru z roku 1996

Zastupitelstvo mûsta schválilo 2. komunitní plán sociálních sluÏeb

Zahájení provozu Family pointu

Plynule navazuje na první Komunitní plán
sociálních služeb (KPSS), který byl zpracován
do roku 2009 a byl zaměřen na cílovou skupinu
seniorů a zdravotně postižených. V rámci tohoto období se kromě zajišťování pečovatelské
služby rozšířila nabídka služeb pro staré a zdravotně postižené občany poskytované v Charitním centru denních služeb a Charitní sociálněprávní poradně, které jsou provozované v Domě
s pečovatelskou službou v ulici Polní ve Slavkově u Brna. Dále se rozšířila nabídka o služby
v Denním centru Pohoda, které sídlí v Malinovského ulici a poskytuje služby zdravotně postiženým osobám ve věku od 7 do 26 let.
Cílem 2. KPSS je nejen udržení, ale i rozšíření stávajících sociálních služeb a doplnění
chybějících. Nově se ve stanoveném období zaměřuje pozornost na prorodinné služby. Podkladem pro stanovení priorit v rámci této nové
cílové skupiny bylo zjišťování potřeb ve 291 rodinách se 405 dětmi, které provedla firma Socio-

Městský úřad Slavkov u Brna – odbor sociálních věcí, se v rámci rozvoje rodinné politiky ve
městě zapojil do projektu podporovaného Jihomoravským krajem s názvem Family point.
Family point je místo určené rodinám, které
pro maminky a tatínky s dětmi nabízí prostor pro
klidné nakrmení a přebalení dítěte. V místnosti je
k dispozici sklopný přebalovací pult, židle
vhodná pro kojení, dětský koutek, mikrovlnná
trouba pro ohřev jídla, odpadkový koš na pleny,
tekoucí voda pro zajištění základní hygieny a tištěný informační materiál.
Family point se nachází v 1. patře MÚ Slavkov
u Brna, Palackého nám. 260. Rodinám s dětmi je
přístupný každý den dle provozní doby městského úřadu. Nachází se hned u výtahu, kterým je
zajištěn bezbariérový přístup do uvedených prostor. Doufáme, že Family point bude začátkem
rozvoje prorodinných služeb v našem městě
a bude pro vás rodiče vítanou novinkou.
Mgr. Petra Zavadilová, odbor SV

trendy Olomouc. Na základě získaných poznatků
byly pro nové období stanoveny 2 priority, rozpracované do 5 opatření. Jedná se především
o podporu mateřských a rodinných center,
otevření family pointu, rozvoj aktivizačních
služeb a podpora centra denních služeb.
Plné znění 2. KPSS je zveřejněno v elektronické podobě na www.slavkov.cz v části samospráva města nebo je k dispozici v tištěné podobě na odboru sociálních věcí.
Snahou celého procesu komunitního plánování
je nabídnout občanům takové služby, o které je
zájem a které pomohou k překonání jejich tíživé
situace. Tento proces je otevřen široké veřejnosti
a mohou se do něho zapojit všichni občané města
a podílet se svými názory a připomínkami na
zkvalitnění rozvoje sociálních služeb v našem
městě. Rádi přivítáme všechny návrhy, postřehy
a připomínky občanů města.
Martina Oslíková, DiS., Ing. Jana Šolcová,
odbor SV
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Zpráva o činnosti odboru vnitřních věcí

Evidence obyvatel (1 pracovnice)
Statistika níže uvedená není rozdělena na jednotlivé obce, ale je za celý region.
Celkový počet obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu
1021
z toho mladších 15 let
173
Ukončení trvalého pobytu
2
Narození
238
Úmrtí
168
Sňatek
180
Rozvod
122
Zprávy o občanech
31
Cestovní doklady (1 pracovnice)
vydáno cestovních pasů
se strojově čitelnou zónou
bez strojově čitelné zóny – rychlovky
provedeno změn v dokladech –
připsání dítěte, titulu
bez poplatku zasláno přes ambasády
a konzuláty
správní řízení na úseku CD
skartováno CD
z důvodu úmrtí vyřazeno
projednáno přestupků

762
62
308
10
1
527
66
24

Občanské průkazy (1 pracovnice)
bylo vydáno nových OP
1895
z toho pro 15leté (1. OP)
216
z důvodu úmrtí bylo skartováno
162
z důvodu výrobní vady skartováno
2
odcizení bylo hlášeno
145
ztráta byla hlášena
143
z důvodu zničení nebo poškození skartováno 17
projednáno přestupků – blokově
484
– ve správním řízení
19
Matrika, ohlašovna, registr obyvatel, státní občanství (2 pracovnice)
Do matričního obvodu Slavkova u Brna spadá
dalších 8 obcí (Heršpice, Hodějice, Holubice, Kobeřice u Brna, Němčany, Nížkovice, Vážany nad
Litavou, Velešovice). I pro tyto je vykonávána matriční agenda.

V roce 2009 bylo celkem 185 svateb
z toho v obřadní síni MěÚ Slavkov u Brna
41
svatby s cizinci
11
(7x Slovensko, 1x Velká Británie,
1x Francie, 1x Rakousko, 1x Ukrajina)
v kostele
16
(13x kostel Vzkříšení Páně, 1x Svědkové
Jehovovi – Sál Království, 1x zámecký park, 1x
Velešovice – kostel)
Rubensův sál
27
Zámek – park
47
Historický sál
26
Divadelní sál
25
Vila Austerlitz
1
Němčany – Lutršték
1
Dům s pečovatelskou službou
1
Správní rozhodnutí – svatby
84
osvědčení – církevní svatby
16
Ve správním řízení bylo vydáno rozhodnutí
o změně jména a příjmení
2
Otcovství bylo určeno
47
Zápis do zvláštní matriky
4
O výpisy z matrik bylo požádáno celkem
42
Zápisy o vystavení matričních dokladů –
úmrtí bylo provedeno ve 25 případech:
Slavkov u Brna
7x
Heršpice
5x
Němčany
Hodějice
2x
Vážany nad Litavou
2x
Kobeřice u Brna
4x
Velešovice
1x
Holubice
3x
Nížkovice
1x
Dodatečné zápisy do matrik byly
provedeny celkem
65
Doklady pro cizinu
6
Výměna matrik
2
110 obyvatel se v roce 2009 přihlásilo k trvalému pobytu do Slavkova u Brna a 137 se jich odstěhovalo. Celkem mělo město Slavkov u Brna
k 31. 12. 2009 cca 6111 občanů ČR a 38 cizinců
s trvalým pobytem ve Slavkově u Brna.
Žádost o výpis z rejstříku trestů podalo prostřednictvím městského úřadu s využitím Czech
Pointu 262 občanů, o opis rejstříku trestů bylo požádáno v 6 případech.
Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně prostřednictvím městského úřadu vydal 122 (153)
osvědčení o státním občanství ČR.
Přestupky, volby, referendum, spisová služba
VERA (1 pracovnice)
Z 217 podaných oznámení o přestupku bylo
v roce 2009 ukončeno rozhodnutím 100.
Zpráv o občanech pro policii, soudy a státní zastupitelství bylo v roce 2009 písemnou formou podáno 379.
V roce 2009 proběhly volby do Evropského parlamentu a příprava voleb do Poslanecké sněmovny,
které se nakonec neuskutečnily.
V roce 2009 bylo úřadu doručeno 9 písemných
žádostí o podání informací v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Podatelna (1 pracovník)
Odeslaná pošta: celkem
27 385 zásilek
- z toho doporučeně mimo Slavkov 18 280 zásilek
- roznesená v rámci Slavkova u Brna 6 169 zásilek
- obyčejná mimo Slavkov u Brna
1 709 zásilek
- datovou schránkou
1 227 zásilek
Přijatá pošta: celkem
13 092 zásilek
- z toho písemná podání
12 777 zásilek
- datové schránky
315 zásilek
Internet pro veřejnost – využito
1 060 minut
Bc. Hana Řezáčová, vedoucí odboru

Slavkovská skupina Honci v roce 1974

Hledáme osobnost kultury
V minulém čísle zpravodaje jsem za kulturní
komisi a vedení našeho města vyhlásil anketu
Osobnost slavkovské kultury za rok 2009 a Historická osobnost slavkovské kultury. Hlasy do
ankety zatím přišly neúplné – jen pro kategorii
„Zasloužilá osobnost slavkovské kultury v minulosti“. Nezapomínejte tedy i na první kategorii,
kterou je „Osobnost roku 2009 ve slavkovské kultuře“ a svoje tipy zašlete e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Do předmětu svého e-mailu napište „Anketa kultura.“ Další možností jak hlasovat, je poslat svůj hlas poštou nebo v obálce jej
odevzdat na podatelně MÚ na Palackého náměstí.
Na obálku napište také: „Anketa kultura.“ Vaše
účast v hlasování je anonymní, ale kdo bude mít
odvahu a prozradí svoje osobní údaje, může být
potom při vyhlašování vítězů během Dnů Slavkova 29. 5. 2010 vylosován a obdarován cenou.
Takže milí občané slavkovští, mailujte a nebo
dávejte obálky na podatelnu, a to nejpozději do
10. května 2010. Za Kulturní komisi vám děkuje
Jiří Karas Pola

Zmûna vyhlá‰ky mûsta Slavkova u Brna
ã. 38/2002 o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Slavkova u Brna vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se
mění vyhláška města č. 38/2002 o místních poplatcích.
Dochází k těmto změnám:
V oddíle II. vyhlášky č. 38/2002 se v článku 7
písm. e) prodlužuje doba, po kterou lze provozovat před provozovnami občerstvení letní posezení. Původně to bylo od května do září daného
roku. Novou vyhláškou se tato doba rozšiřuje od
dubna do září. Poplatek zůstává beze změny.
Ruší se oddíl IV. Poplatek ze vstupného.
V oddíle V. Poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj se v článku 26 vkládá za slovo
„každý“ slovo „povolený“ a ruší se věta druhá.
Článek 26 tedy zní: Poplatek za každý povolený VHP činí 5000 Kč na každé 3 měsíce.
Vyhláška č. 2/2010 je zveřejněna na webových
stránkách MěÚ na úřední desce.
Tamara Nosková, odbor IR
Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jiﬁí BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Soukopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec, Ing. Ladislav
Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Upozornění

V roce 2009 jsme se na odboru vnitřních věcí
jako s novinkou potýkali se zavedením dalšího
biometrického prvku u cestovních dokladů –
otisků prstů, dále se zavedením datových schránek,
rozšířením funkce Czech Point o konverzi dokumentů a zavedení správního řízení u sňatků mimo
stanovené místo.
Dále jsme na odboru první dva měsíce řešili formou vlastní výpomoci dlouhodobou pracovní neschopnost pracovnice na úseku evidence obyvatel.
Současně jsme řešili nesplněné úkoly, které jsme
převáděli z roku 2008, právě z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností, kdy v roce 2008
byla také dlouhodobě nemocná pracovnice na úseku
občanských průkazů. Všechny nedodělky se podařilo zvládnout tak, že odbor mohl pracovat bez toho,
aby se problémy projevily ve vztahu k občanům.
Situace se od minulého období trošku zklidnila,
pokud se týká výměny dokladů občanů. Skončila
poslední z lhůt pro hromadnou výměnu občanských průkazů za nové se strojově čitelnou zónou.
Už jen několik jedinců nemá doposud vyměněný
občanský průkaz.
Problémy s výpočetní technikou se občas projevují právě u oblastí, kde jsou úřednice na této zcela
závislé a bez funkční techniky nejsou schopné vyřídit požadavky občanů. Jedná se většinou o vydávání biometrických pasů a také o vydávání výpisu
z rejstříku trestů.
V loňském roce proběhla na odboru vnitřních
věcí kontrola Krajského úřadu Jihomoravského
kraje na matrice, kde nebylo zjištěno zásadní pochybení.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 19. dubna do 12 hodin. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)
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Informace o činnosti odboru obecní živnostenský úřad
Statistické údaje
Celkový počet registrovaných podnikatelských
subjektů (držitelů živnostenského oprávnění)
k 31. 12. 2009
3858
z toho - fyzických osob tuzemských
3535
zahraničních
54
- právnických osob
269
podnikatelské subjekty aktivní
3239
počet živnostenských oprávnění
k 31. 12. 2009
5219
z toho oprávnění aktivních
4398
počet nově vzniklých živnostenských
oprávnění v roce 2009
231
počet oznámení o přerušení a pokračování
v provozování živnosti v r. 2009
502
počet zrušení ŽO
84
z toho sankčních
9
počet podnikatelů ve Slavkově u Brna
k 10. 3. 2010
1244
z toho podnikatelů aktivních (bez přerušené, pozastavené, zrušené živnosti)
1050
počet podnikatelů v některých dalších obcích
správního obvodu:
Křenovice
345
Otnice
254
Bošovice
192
Holubice
174
Informační systém registru živnostenského
podnikání (IS RŽP), elektronické podání, jednotný registrační formulář (JRF)
1. Od 1. 7. 2008 je v IS RŽP v provozu tzv. datová forma elektronického podání JRF, pořizovaná na ŽÚ za spolupráce pracovníka ŽÚ a podnikatele. Nevyužívají se papírové tiskopisy, ale
data jsou pořizována přímo do IS RŽP.
2. Od 1. 10. 2008 má podnikatelská veřejnost

k dispozici další nástroj pro vytváření elektronického podání vůči živnostenskému úřadu ve
formátu JRF a jeho přímého odeslání na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku (EP
ŽR). Tímto nástrojem je aplikace JRF, kterou je
možno stáhnout a nainstalovat z veřejného webu
RŽP (http://www.rzp.cz). Podmínkou pro použití aplikace je, že podnikatel vlastní uznávaný
elektronický podpis.
Další formy podání vůči živnostenským úřadům (málo využívané):
3. Elektronické podání zaslané podnikatelem
na elektronickou podatelnu úřadu (od 1. 10.
2008). Podnikatel vytvoří JRF, uloží jej v tisknutelném formátu a zašle jako přílohu e-mailem podepsaným uznávaným el. podpisem na podatelnu
úřadu. Zde je podání zaevidováno běžným způsobem dle spisového řádu a po ověření podpisu
předáno na ŽÚ k vyřízení. Tyto údaje jsou však do
IS RŽP přenášeny ručně a následně zpracovány.
4. Elektronické podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT
(od 1. 7. 2008) – pošta, Hospodářská komora,
notáři, obecní úřady.
Podnikatel na kontaktním místě vyplní JRF,
pracovník jej vytiskne k podpisu. Následně odešle elektronickou formu podání do schránky EP
ŽR, odkud je vybráno a zpracováno pracovníkem ŽÚ. Listinné podklady musí být z pracoviště Czech POINTu odeslány do 5 dnů ode dne
podání. Poplatek za podání vybere kontraktní
místo a přepošle příslušnému ŽÚ.
Kontrolní činnost
V r. 2009 se živnostenský úřad zaměřil zejména na kompletní zmapování podnikatelských
aktivit, kontrolu fiktivních firem a jejich zápis

v obchodním rejstříku. Postupně jsou kontrolováni všichni podnikatelé v jednotlivých obcích
správního obvodu s cílem zjistit, zda jejich činnost je dosud aktivní a zda nedošlo ke změnám
vztahujícím se k oznámení živnosti nebo žádosti
o koncesi, které nebyly oznámeny.
Živnostenský úřad provedl v roce 2009 celkem 155 kontrol, z toho bylo kontrolováno 129
fyzických osob, 23 právnických osob a 3 zahraniční fyzické osoby. Kontroly jsou prováděny jak
ve Slavkově u Brna, tak v ostatních obcích správního obvodu ŽÚ.
Počet zjištěných porušení živnostenského zákona přímo v provozovně je rok od roku menší
(zpravidla nedostatečné označení provozovny,
anebo provozovna nezpůsobilá podle zvláštních
předpisů).
Při kontrole provozoven byly zjištěny celkem
čtyři případy neoprávněného podnikání a dva případy porušení zákona o ochraně spotřebitele.
S Českou obchodní inspekcí (ČOI) bylo uskutečněno 11 společných kontrolních akcí, ve spolupráci s Policií ČR 1 kontrola.
Evidence zemědělských podnikatelů
Ke dni 30. 4. 2009 skončila platnost osvědčení
samostatně hospodařících rolníků (SHR), vydaná
obcemi dle z. č. 217/1990 Sb. Zemědělští podnikatelé byli na tuto skutečnost včas upozorněni.
V registru zemědělských podnikatelů je zapsáno celkem 67 subjektů.
Výpisy z informačních systémů veřejné správy
– Czech POINT
Pro potřeby veřejnosti zajišťují 2 pracovníci
ŽÚ na požádání výpisy z obchodního rejstříku.
Ing. Helena Jelínková
vedoucí odboru

Jak si princ na sebe vzal tmavý oblek…
Je úterý 16. března 18.00 a v tanečním sále
ZUŠ Františka France asi tři desítky dychtivých
očí visí téměř netrpělivě na rtech štíhlého šarmantního charismatického muže, který stojí v popředí. Profesor Miloš Štědroň, známý skladatel,
muzikolog mezinárodního významu, za námi opět
přijel, aby místním milovníkům vážné hudby opět
pomohl poodkrýt kousek nesmírného tajemství,
kterým nás hudba fascinuje a přenáší do jiných
světů. V září loňského roku nám poutavě vyprávěl
„jak to ve skutečnosti měl“ Bohem obdařený geniální Mozart s tím údajně zlotřilým sokem Salierim. Ano, bylo to trošku, tedy přesněji řečeno,
úplně jinak, než to světu popsal ve svém jinak fantastickém filmu Miloš Forman.
Tentokrát nás však pan profesor zavádí do, pro
mnoho z nás zdánlivě důvěrně známých, domácích vod (a to téměř doslova). Zřejmě neexistuje
nikdo, kdo by neslyšel nebo nevěděl o tom, jak původně řeznický synek, později možná náš nejvýznamnější skladatel, Antonín Dvořák, složil svou
skvělou operu Rusalka. Všichni zhruba víme, že
tam ubohá Rusalka bledá zpívá měsíčku na nebi
hlubokém a že květiny bílé po cestě, po cestě
všude kvetly.
To, že je pan profesor neuvěřitelně vzdělaný,
sečtělý, znalý, s rozsáhlými encyklopedickými
znalostmi ze všech koutů lidské činnosti, zejména
však hudby, to ví každý, kdo někdy otevřel kterékoliv noviny na stránkách kulturní rubriky nebo
chodí do divadla. Není však ani zdaleka samozřejmostí, že takovýto vědátor v tom nejlepším
slova smyslu se umí o své znalosti dělit tak, aby
mu rozuměl i naprostý laik. A toto právě Miloš
Štědroň umí nedostižně. Hovoří okouzlujícím

způsobem, poutavě, jeho slova jsou zvukomalebná, větná spojení nápaditá a pestrá. Těmito prostředky dociluje maximální koncentrace posluchačů, přibližuje nám spoustu zajímavostí,
postřehů, ale i humorných vsuvek, přechází z citátů v němčině do ruštiny a angličtiny a to vše
svým neopakovatelným a nenapodobitelným způsobem. Je to vynikající zážitek, který umocní projekcí pařížského provedení Rusalky v režii Roberta Carsena z roku 2002, kterou mistrně
technicky zajišťuje zástupce ředitelky ZUŠ Martin Uma. Přesto je třeba podotknout, že scéna je
pro nás našince trošku nezvyklá-inscenace opery
je v lehce modernistickém pojetí, žádný les ani
hrad, ale velká ložnice, žádné jezero, ale mělký
bazén. Princ má na sobě slušivý tmavý oblek
s dobře sladěnou kravatou, Rusalka i Cizí kněžna
střídají šaty se sexy župánky i kombiné. Ne každému je tento styl po chuti a to platí i pro některé
z posluchačů přednášky. Nad vším však ční nádherná velebná hudba, která všechny případné odpůrce režijního pojetí usmiřuje. I díky ohromujícímu výkonu orchestru je zážitek tak expresivní,
že jedna z návštěvnic se poté svěřuje, že při tragickém závěru ji emoce dohnaly až k slzám. Ale
nesmrtelný pohádkový příběh o nešťastné nenaplněné lásce, možná i proto, že věčný příběh střetávání se mužského a ženského světa zažil každý
z nás, vyvolává silný dojem patrně ve všech posluchačích. Při přenosu závěrečné děkovačky
máme chuť přidat se a ocenit tak výkony Renée
Fleming, Evy Urbanové, Sergeje Larina a dalších.
Zaslouženého potlesku se však zejména dočká
po zásluze hlavní protagonista úterního večeraprofesor Miloš Štědroň. Na závěr opět projeví svůj

Pﬁedná‰ka prof. ·tûdronû

Foto: M. Uma

smysl pro humor, když nám krátce pouští ukázky
z muzikálu Rusalka. Po čerstvém zážitku z takřka
dokonalého výkonu z Paříže působí produkce našich popových hvězd až absurdně a kouzlem nechtěného komicky, ten rozdíl je velký asi jako rozdíl mezi Urbánkem a Everestem.
Smyslem přednášky bylo také ukázat, že dnes
jsou operní inscenace pod vlivem režisérů, kteří
někdy zdařileji, někdy méně zdařile, se pokoušejí
přetvořit provedení podle svých představ. Nakonec však naštěstí vždy zůstává nesmrtelná a povznášející hudba. Na úplný konec hřejivými a empatickými slovy umocnila prožitek organizátorka
večera ředitelka ZUŠ MgA. Jana Jelínková, které
patří dík za to, že se akce mohla úspěšně uskutečnit.
Když jsem večer noční tmou vezl pana profesora domů, měl jsem neklamný pocit, že u nás byl
rád. Ostatně, že mu u nás bylo doslova výborně,
napsal i do kroniky školy. Určitě jsme se neviděli
naposledy, z čehož se jistě raduje i duchovní
matka (snad mi promine za tento výraz) a iniciátorka přednášek, paní Marie Koukalová, které
za nápad patří uznání to největší.
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ
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Slavkovské memento 2010
F E S T I VA L VÁ L E Č N É L I T E R AT U RY FA K T U
Pojem Slavkovské memento se již pravděpoPROGRAMOVÉ BLOKY:
dobně natrvalo usadil nejen v myslích rodičů
Dopoledne
dětí navštěvujících slavkovské školy, ale
11.00 Zahájení festivalu v Historickém sále
i v mnoha dalších. Tato akce letos jde do „prvVyhlášení výsledků literární a výtvarné
ního roku druhé pětiletky,“ řečeno tedy dnešní
soutěže a předání cen
normální mluvou – koná se její 6. ročník. VýČtení vítězných děl literární soutěže
znamnou součástí festivalu je opět literární a výžáků a studentů
tvarná soutěž pro žáky základních a středních
Ukázky činnosti Vojenské akademie
škol. Nastolená témata „Války – neválky“
Vyškov v zámeckém parku (průběžně)
a „Svědectví pomníků a pamětních desek“ skýVýstava „Vykopané válečné artefakty“
tají dostatečný prostor pro tvorbu jak perem, tak
(průběžně)
i štětcem. Nad Festivalem převzal záštitu hejtVečer
man Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek,
18.00 Večerní čtení při svíčkách s navazující
velitel Vojenské akademie ve Vyškově Ing. plk.
diskuzí
gšt. Jaromír Zůna a starosta města Slavkova
„Žítkovské bohyně“ – po stopách lidové
u Brna Ing. Ivan Charvát.
magie v Bílých Karpatech – přednese
Festival se koná v atraktivním prostředí slavPhDr. Jiří Jilík (odborný pracovník Slováckého muzea v Uherském Hradišti,
kovského zámku v pátek 23. dubna 2010.
v současné době pracuje v Památníku
Velké Moravy ve Starém Městě)

Výstava Už je tu jaro

Zámek Slavkov – Austerlitz si vás dovoluje
pozvat Na velikonoční výstavu UŽ JE TU
JARO – kraslice od sběratelů z Mohelnicka,
Přerovska, Olomoucka a Valašsko-Meziříčska a velikonoční dekorace Ilony Zykové,
která se koná od 1. do 11. dubna 2010.
Doprovodná akce 1. dubna 15–17.30 hodin:
• prodejní velikonoční výstava Pavly Tauberové a Marcely Drápalové s ukázkou zdobení kraslic.
Výstava bude probíhat v historických saloncích. Zahájení výstavy 1. dubna v 17 hodin
v Historickém sále.
ZS-A

V průběh akce bude ke zhlédnutí výstava
výtvarných prací žáků k tématu „Války – neválky“. Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na
tuto akci je zcela volný. Jste srdečně zváni.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Pozvánka na výstavu
Zámek Slavkov – Austerlitz si vás dovoluje
pozvat na výstavu Sightseeing – Marisa Ivana
Fila: malby, kresby, textilové koláže. Vernisáž
výstavy se uskuteční 1. dubna v 17 hod. v Historickém sále slavkovského zámku. Výstava
bude přístupna od 2. dubna do 31. května 2010,
v dubnu út–ne od 9 do 16 hodin, v květnu út–ne
od 9 do 17 hodin.
ZS-A

 Nové knihy

LoÀská zahradnická v˘stava

Foto: B. Maleãek

Prodejní zahradnická v˘stava
Zámek Slavkov – Austerlitz pořádá třetí ročník Prodejní zahradnické výstavy v zámeckém
parku ve dnech:
pátek 16. dubna 12–17 hodin a
sobota 17. dubna 9–17 hodin.
Můžete si zde zakoupit různé rostliny –
okrasné a ovocné keře, stromky, květiny venkovní i do bytu, květinové přísady, balkonovky,
skalničky a různé další druhy. K prodeji budou
také zahrádkářské potřeby, keramika a jiný doplňující sortiment. Samozřejmostí je dobré občerstvení. VSTUP ZDARMA.
Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši návštěvu.
Věra Marková, ZS-A

Václav Vokolek: Zástavy srdce – nejnovější
román Václava Vokolka splétá osudy několika hrdinů v různých časových rovinách. Brilantně napsaný příběh, kde se prolínají příběhy kapitána
Klosse a osudy mladíka Martina Klose, ale také
životní osudy pěti žen…
Joy Fielding: V pavučině vztahů – Charlotte
Webbová neboli Charley je kontroverzní sloupkařka, která provokuje nejen svými články, ale
také svým životem. Jednoho dne se na Charley
obrátí Jill Rohmerová, odsouzená za vraždy tří
dětí spáchané obzvlášť krutým způsobem. Čeká na
trest smrti a chce prý převyprávět svůj příběh.
Charley taková výzva upoutá. Všichni ji přece považují jen za plytkého pisálka, který se na nic
hlubšího nezmůže. A navíc Jillin advokát tvrdí,
že Charley něco takového nezvládne… Charley
postupně začíná odhalovat Jillin příběh, který se
až znepokojivě proplétá i s jejím osudem. A když
Jill začne tvrdit, že ji k vraždám dovedl někdo
jiný, Charley má dojem, že je na stopě velkého odhalení. Ani v nejmenším však netuší, jaká překvapení a nebezpečí ji nakonec čekají.
Deborah Crombie: Probuzená minulost – dvojice detektivů Duncan Kincaid a Gemma Jamesová
pátrá po diamantové broži. V prestižním aukčním
domě v Londýně se v nabídkovém katalogu objeví
diamantová brož, jež se měla údajně ztratit za druhé
světové války. Erika Rosenthalová, majitelka odcizeného šperku, požádá svou dlouholetou přítelkyni
Gemmu Jamesovou, aby zjistila, proč se vůbec
brož objevila v aukčním domě. Pátrání je zpočátku

Avatar ve Slavkově u Brna
Dovolujeme si upozornit příznivce filmové
tvorby na oscarový film Avatar režiséra Jamese
Camerona, který budeme promítat ve slavkovském Kině Jas v druhé polovině dubna – úterý
20. 4. a středa 21. 4. (obě představení začínají
v 19.30 hod.). Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Život je i v podzemí
O tom, že život je v podzemí i pod zemí, se
můžete přesvědčit na stejnojmenné výstavě,
která bude ke zhlédnutí od 23. dubna v podzemí slavkovského zámku.
Výstava představí práce žáků z mateřských
a základních škol regionu Slavkovska. Své díla
představí žáci mateřských škol z Hodějic
a z Brankovic a ze základních škol Komenského
a Tyršova, z Kobeřic a z Němčan. Dílka představující rostliny a zvířata žijící v podzemí i pod
zemí, které vyrobily děti ve výukách výtvarné
výchovy z papíru, textilu a plastů.
Vernisáž výstavy se uskuteční 22. dubna od
17 hodin. Výstava bude přístupna do 31. července 2010 souběžně s provozem zámku. Přijďte
se podívat na práce svých dětí!
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
VE SLAVKOVĚ U BRNA
neúspěšné. Poté však náhle přijde o život Kristin
Cahillová, která přijala brož do prodeje... Podaří se
Gemmě Jamesové a jejímu partnerovi Duncanu
Kincaidovi objasnit, kdo ukradl Erice Rosenthalové vzácnou památku po otci?
Irena Fuchsová: Když divadlo sundá masku –
v pořadí už dvacátá čtvrtá kniha Ireny Fuchsové,
vás zavede do zákulisí divadla. Čekají na vás divadelní intriky, divadelní tragédie, divadelní lásky,
divadelní nenávist, divadelní přátelství, ale i „vejšplechty“ ze zkoušek v Činoherním klubu
90 let skautingu ve Vyškově – kniha obsahuje
řadu dosud nepublikovaných dokumentů a je cenným zdrojem informací pro všechny, kdo se o tuto
tematiku zajímají.
Miloš Fikejz: Český film (3 díly) – přední
český filmový encyklopedista připravil na 2000
medialonků, které zahrnují nejen hvězdy českého
filmu (od jeho zrodu po 21. století), ale i všechny
významné figurkáře, které si zahráli vedlejší role.
Dostáváme tak do rukou poprvé obsáhlý přehled
českých (a slovenských, případně dalších) herců
s jejich základní filmografií i se zachycením důležitých televizních rolí (tato publikace je v knihovně
pro svůj encyklopedický charakter zařazena do
příruční knihovny – pozn. JiB).
Úplný seznam všech nových knih v městské
knihovně lze získat elektronickou poštou (e-mailem). V případě zajmu o tuto službu pište, prosím,
na adresu: blazek@zamek-slavkov.cz
Mgr. Jiří Blažek,
Městská knihovna ve Slavkově u Brna
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Zámek Slavkov – Austerlitz v roce 2010
Brány slavkovského zámku se pro veřejnost letos otevřely ve čtvrtek 25. března. Na
nadcházející sezonu si Zámek Slavkov – Austerlitz připravil opět velké množství zajímavých kulturních a společenských akcí, ze kterých si vybere opravdu každý.
A na co se můžou návštěvníci letos těšit?
Z bohaté nabídky akcí vás chci upozornit na
některé zajímavé, které byste si neměli rozhodně nechat ujít.
Hned na začátek sezony jsou připraveny
dokonce čtyři VÝSTAVY. V rámci slavnostního otevření sezony se bude konat vernisáž
výstavy výtvarného oboru Základní umělecké
školy Františka France, která nese název
„Cesta kolem světa“. K vidění budou práce
týkající se historie i současnosti, tradic,
zvyků a odlišností rozličných kultur světa.
Tato bude doplněna výstavou prezentující
nový celodenní zážitkový program pro organizované skupiny turistů „Po stopách napoleonských válek na Moravě“.
Na čtvrtek 1. dubna 2010 jsou připraveny
vernisáže hned dvou výstav. První – s velikonoční tématikou „Už je tu jaro“ – představí v historických saloncích kolekci kraslic
zapůjčených od sběratelů z Mohelnicka, Přerovska, Olomoucka a Valašsko-Meziříčska,
kterou doplní velikonoční dekorace I. Zykové. Součástí zahájení výstavy je prodejní
velikonoční výstava P. Tauberové a M. Drápalové s ukázkou zdobení kraslic. Druhá výstava pod názvem „Sightseeing“ („Pohledy“)
je dílem akademické malířky Marisy Ivany
Fila z Heidelbergu, absolventky Sárské vysoké školy výtvarného umění. Autorka představí různé styly své tvorby: malbu, kresbu,
textilní koláže.
Také letos si na své přijdou opět zahrádkáři, pro které chystáme jarní prodejní zahradnickou výstavu v zámeckém parku.
Další z výstav v zámeckém parku potěší chovatelé pejsků, neboť v letošním roce jsou připraveny v průběhu roku dokonce dvě, a to
v květnu a v srpnu. Bezesporu velkým lákadlem z připravovaných výstav budou také
další výstavy. Jen namátkou výstava květin
„Slunce, voda, země, vzduch“ v historických
sálech, výstava Antonín Dvořák nebo výstava unikátních pohlednic s napoleonskou
tematikou ze sbírek ZS-A. Tato bude u příležitosti 205. výročí bitvy tří císařů doplněna
křestem stejnojmenné knihy.
Ostatně po celý rok bude ve výstavních
prostorách co k vidění, např. zajímavá výstava v podzemí zámku s názvem „Život je
i v podzemí“ nebo velmi úspěšné výstavy vín
– mezinárodní srpnová Grand Prix Austerlitz
2010 a listopadová „Svatomartinská vína na
zámku“.

Velkou část připravovaných akcí tvoří bezesporu KONCERTY různých hudebních
žánrů. V prvé řadě to budou dva koncerty
v rámci mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae. První bude koncertem
hejtmana JmK, druhý pak bude slavnostní
„závěrečný“, který by se měl uskutečnit na
znovuotevřeném nádvoří zámku, přičemž oba
budou věnovány barokní hudbě, která
k zámku neodmyslitelně patří.
Nelze opomenout ani galakoncert Johann
Strauss Orchester – Die flotten Geister Coburg, na který letos opět přijedou hvězdy evropského formátu L. Albrechtová a O. Klein.
Také Hudební festival populární hudby
Slavkov 2010 si již získal stálé posluchače,
podobně jako Folk a country na zámku
nebo srpnový koncert v zámeckém parku.
V záměru roku se premiérově na zámku
uskuteční Vánoční koncert ZUŠ Františka
France.
Na letní období jsme pro návštěvníky připravili dvě novinky. Počátkem července se
na nádvoří zámku odehraje operní představení Rusalka, které má šanci stát se vrcholem
první poloviny kulturní sezony tohoto roku ve
Slavkově. A v červenci se uskuteční v zámeckém parku Letní filmový festival.
Za zmínku stojí zcela jistě již tradiční divácky atraktivní AKCE, jakými jsou Oldtimer festival 2010 – setkání veteránů aut
a motocyklů, Napoleonské dny (k 241. výročí narození Napoleona), zejména pak
Vzpomínkové a pietní akce u příležitosti
205. výročí bitvy u Slavkova. Nelze opomenout ani ekumenické setkání církví – Slavkovská iniciativa smíření, festival válečné
literatury faktu – Slavkovské memento, speciální prohlídky zámku, parku či zámeckých
depozitářů, oblíbené a velmi populární řemeslné jarmarky, pro děti pak Zámecké dýňobraní s Domem dětí a mládeže či mezinárodní turnaj v pétanque nebo Hubertovu
jízdu, která si získala své příznivce.
Návštěvníci, kteří se na zámek vydají jen
tak mimo jakoukoliv akci, se v prohlídkových trasách mohou těšit na známé i méně
známé exponáty z depozitářů, např. na originální model sochy sv. Václava nebo na grafiky z napoleonského období.
Je tedy patrné, že nadcházející sezona bude
opět velice bohatá na krásné kulturní zážitky.
Podrobný přehled akcí je uveden v kalendáriu na této straně vpravo Slavkovského zpravodaje. Všechny akce vám pochopitelně vždy
včas a podrobněji přiblížíme a připomeneme
v průběhu roku. Přijměte naše srdečné pozvání! Těšíme se na vaši návštěvu.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Velikonoce na zámku ve Slavkově poprvé!
Slavkovský zámek připravil premiérově
půvabnou výstavu zaměřenou k Velikonocům! Svátky jara si na zámku připomeneme
v období od 1. do 11. dubna 2010 výstavou
s názvem „Už je tu jaro“. Kolekci kraslic
zapůjčenou od sběratelů z Mohelnicka, Přerovska, Olomoucka a Valašsko-Meziříčska
doplní velikonoční dekorace Ilony Zykové
inspirované jednotlivými historickými styly
– rokokem, renesancí, barokem a empírem.

Výstavu s velikonoční tematikou si můžete prohlédnout v historických saloncích
souběžně s provozem zámku. Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 1. dubna od 17
hodin v Historickém sále. Doprovodí jej prodejní velikonoční výstava Pavly Tauberové
a Marcely Drápalové s ukázkou zdobení
kraslic, která bude probíhat tentýž den od
15.00 do 17.30 hodin. Přijďte přivítat jaro na
zámek!
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A
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Přehled akcí 2010
na Zámku Slavkov – Austerlitz
BŘEZEN
25. 3.
Zahájení sezony zámku Slavkov – Austerlitz a města Slavkov u Brna
25. 3.–2. 5. Výstava „Po stopách napoleonských válek na Moravě“ – prezentace
nového projektu
25. 3.–28. 5. Vernisáž a výstava „Cesta kolem světa“ – výtvarný obor ZUŠ Fr. France
Slavkov u Brna
DUBEN
1.–11. 4.
Výstava kraslic a velikonočních dekorací „Už je tu jaro“
1. 4.
Ukázky zdobení kraslic – P. Tauberová a M. Drápalová
1. 4.–31. 5. Vernisáž a výstava „Sightseeing“ – M. I. Fila (SRN)
16. a 17. 4. Prodejní zahradnická výstava v zámeckém parku
22. 4.–30. 7. Vernisáž a výstava „Život je i v podzemí„ – žáci MŠ a ZŠ regionu
Slavkovska
23. 4.
Slavkovské memento – festival válečné literatury faktu
KVĚTEN
6. 5.–4. 7. Vernisáž a výstava „Historické oděvy na panenkách“ – Z. Mudráková
13.–22. 5. Vernisáž a výstava „Oheň, voda, země, vzduch“ – květiny v historických
sálech
15. 5.
Koncert Johann Strauss – J. Preisinger, L. Albrechtová, O. Klein
28. 5.
Den ISŠ na zámku
29. a 30. 5. Dny Slavkova a Svatourbanské hody
29. 5.
Kostýmované prohlídky zámku
29. 5.
Mezinárodní den muzeí, prohlídky zámeckých krovů
ČERVEN
2. 6.
Den dětí na zámku
8. 6.–18. 11. Vernisáž a výstava „Antonín Dvořák“
8. 6.
Concentus Moraviae – koncert hejtmana JmK (Josef Schreier:
Opera o Ladeborkovi)
10. 6.–29. 8. Vernisáž a výstava „U nás“ – P. Bernard
19. 6.
Hudební festival Slavkov 2010
20. 6.
Farní den
26. 6.
Oldtimer festival 2010
26. 6.
Concentus Moraviae – slavnostní závěrečný koncert (Antonio Vivaldi)
ČERVENEC
3. 7.
Opera „Rusalka“ – v rámci projektu „Rusalka 2010 – Klasika pod
hvězdami“
6. 7.–10. 11. Výstava „Tak jde čas“ – hodiny a hodinky z cyklu „Poklady z depozitářů“
9. 7.
Kostýmované prohlídky podzemí
14.–21. 7. Letní filmový festival v parku (Kinematograf bratří Čadíků)
22. 7.
Pěvecký koncert amerického sboru
24. 7.
Mezinárodní turnaj v pétanque
SRPEN
5. 8.–30. 9. Vernisáž a výstava „En Espace – objekty a instalace“ – T. Šedová
7. 8.
Klubová výstava welschkordů v zámeckém parku
13. 8.
Folk a country na zámku
14. 8.
Mezinárodní výstava vín – Grand Prix Austerlitz 2010
14. 8.–15. 8. Napoleonské dny – jarmark, kostýmované prohlídky
22. 8.
Koncert pěveckého sboru Mladost Brno
28. 8.
Koncert v zámeckém parku
ZÁŘÍ
2. 9.–31.10. Vernisáž a výstava „Patchwork – textilní technika“ – Mohelnický
spolek ručních řemesel
4. 9.
Cesta za pokladem slavkovským podzemím s kostýmovanými
postavami
18. 9.
Václavský jarmark a Zámecké burčákové slavnosti
18. 9.
Prohlídky depozitářů a zámeckých krovů, oživené prohlídky
ŘÍJEN
1. a 2. 10. Slavkovská iniciativa smíření
10. 10.
Zámecké dýňobraní s DDM
LISTOPAD
4. 11.–11. 12. Vernisáž a výstava „Keramika k užitku i pro potěšení“ – D. Svobodová
13. 11.–12.12. Vernisáž a výstava „Fotografie z rekonstrukcí bitvy u Slavkova“ –
CENS
13. 11.
Mladá Svatomartinská vína na zámku, Hubertova jízda, kostýmované
prohlídky
27. 11.–31. 5. Vernisáž a výstava „Pohlednice s napoleonskou tematikou“ – z cyklu
„Poklady z depozitářů“ + křest knihy
27. 11.
„Advent na zámku“ - prodejní výstava vánočních dekorací – P. Tauberová, M. Drápalová
27. 11.
Soutěž dětí MŠ a ZŠ – Nejkrásnější vánoční stromeček
27. 11.
Koncert o.p.s. Mohyla míru – Austerlitz k 205. výročí bitvy u Slavkova
PROSINEC
3.–5. 12.
Vzpomínkové akce k 205. výročí bitvy u Slavkova
4. 12.
Tradiční řemeslný vánoční jarmark a kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
10. 12.
Vánoční koncert na zámku - ZUŠ Fr. France Slavkov u Brna
10. 12.
Vyhlášení vítězů soutěže dětí MŠ a ZŠ – Nejkrásnější vánoční stromeček
31. 12.
Silvestrovské setkání občanů na náměstí zakončené ohňostrojem
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova

Kompenzaãní pomÛcky pﬁi sezení

Posilovna
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www.zsslavkov.cz

Víceúãelové hﬁi‰tû

Foto: 3x archiv ‰koly

Nový projekt na ZŠ Tyršova: „Rovná záda“
OPTIMALIZACE POHYBOVÉHO REŽIMU ŠKOLY – ZÁKLAD PREVENCE PORUCH DRŽENÍ TĚLA
V souladu se školním vzdělávacím programem, se zaměřením a vybavením školy se vedení ZŠ Tyršova spolu s pedagogy rozhodlo věnovat zvýšenou pozornost zdraví dětí a jejich
životnímu stylu. Jelikož děti tráví asi jednu třetinu celkové aktivní části dne ve škole, měla by
škola ke zdravému způsobu života své žáky vychovávat.
K jednomu z nejzávažnějších problémů po-

slední doby patří enormní nárůst vadného držení
těla u školní mládeže. Vysoký výskyt poruch držení těla u dětí souvisí především s vysokým podílem statické zátěže v sedu a s úbytkem
přirozené pohybové aktivity.
Právě v dětském věku je pohybový systém velmi citlivý na
nepřiměřenou strukturu tělesné
zátěže a nedostatek pohybové
aktivity.
Poruchy držení těla získané
v dětství mají v pozdějším věku
výraznou souvislost s bolestivostí páteře a nosných kloubů.
Ovlivnění a snížení nevhodných
zátěžových faktorů v denním životě dětí má příznivý efekt
nejen na podpůrně pohybový
systém, ale i na celkové zdraví.
Ve spolupráci s odborníky
(rehabilitační lékař, dětská lékařka a fyzioterapeut) hodlá škola věnovat zvýšenou pozornost těmto problémům. Včasná dia-

gnostika poruch tvaru a funkce páteře je považována za jednu ze základních součástí primární
prevence. Následovat budou
i opatření k nápravě současného
nepříznivého trendu v této oblasti (úprava režimu, využití
kompenzačních pomůcek, nepovinný předmět – zdravotní tělesná výchova).
O konkrétních postupech týkajících se prevence vadného držení těla a poruch páteře budou
žáci i rodiče podrobně informováni, neboť vzájemná spolupráce
škola–rodina–dítě je základním
předpokladem úspěchu.
Pokud se podaří u dětí vytvořit potřebu pravidelné pohybové aktivity a zlepšit jejich návyky, přispějeme jako škola
k vytváření přirozeného celoživotního preventivního faktoru
proti vzniku civilizačních chorob, k nimž poruchy držení těla bezpochyby patří.
zšt

Mgr. Charvátvá Hana, Tesařová Eva, Slaná Lucie,
Slaná Michaela, Duráková Michaela, Dvořáková
Simona, Lovasová Renáta, Škrabalová Denisa

Konverzační soutěž
v anglickém jazyce –
další úspěch

Okresní kolo košíkové – vítězství dívek
Ve dnech 9. a 10. března se konala okresní
kola košíkové hochů a dívek základních škol pořádaná Asociací školních sportovních klubů Vyškov. Hrálo se na Základní škole Letní pole ve
Vyškově.
Vynikajícího výsledku v této soutěži dosáhlo
družstvo starších dívek ZŠ Tyršova ve Slavkově

u Brna. Po zaslouženém vítězství ve všech zápasech se děvčata umístila ve své kategorii na prvním místě v okrese. V měsíci dubnu bude tým
dívek reprezentovat základní školy okresu Vyškov v regionálním kole soutěže v Brně. Přejeme
děvčatům, aby i v krajské konkurenci dosáhla
úspěchu!
Mgr. Hana Charvátová

Divadelní představení Romeo a Julie
V úterý 16. března se někteří žáci z devátých a osmých tříd, stejně jako v loňském školním roce, vydali na divadelní představení v anglickém jazyce konané
v Sále Břetislava Bakaly v Brně. Jednalo se o tragédii Williama Shakespeara
Romeo a Julie v podání souboru Domino Theatre. Na začátku představení jsme
byli zatím v českém jazyce seznámeni s tímto dílem a pro naši lepší orientaci nám
byl jednoduše vysvětlen děj. Poté nám představili i hlavní postavy. Po celém shrnutí tragédie se v sále zhaslo a představení mohlo začít. Celá scéna a kostýmy byly
řešeny jednoduše a důraz byl kladen na pochopení textu. Herci se snažili mluvit
jednoduše, srozumitelně a důrazně tak, aby i začátečníci porozuměli.
Návštěva tohoto představení obohatila výuku anglického jazyka a myslím, že se
tato tragédie v podání mladých herců všem líbila. Věříme, že i v příštím školním
roce budou mít naši spolužáci z nižších ročníků možnost zúčastnit se dalšího povedeného představení tohoto divadelního souboru.
Kateřina Laštůvková

Ve čtvrtek 18. února se žáci naší školy zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se konalo na DDM ve Vyškově.
„Tyršovku“ reprezentovali čtyři žáci, kteří byli
nejúspěšnější ve školním kole. Pro nás všechny
byla účast v soutěži premiérou, proto jsme celou
akci pojali spíše jako poznávací. O to víc jsme se
radovali z nečekaných úspěchů.
V mladší kategorii, ve které soutěžilo celkem
11 žáků z celého okresu, vybojoval úžasné 2.
místo Michal Sedlák a krásné 5. místo Tamara
Bláhová ze 7.B.
Ve starší kategorii, v níž se utkalo 13 žáků osmých a devátých tříd, se za svoje výkony nemusí
stydět Adéla Rejdová a Adam Matyáš, kteří obsadili sdílené 5. místo.
Poněkud náročné, ale přece jen příjemné dopoledne jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně. Všem čtyřem zúčastněným žákům děkuji
za jejich přípravu a účast v soutěži a doufám, že
si to příští rok zopakujeme s minimálně stejným
výsledkem.
Mgr. Marcela Kozmonová
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Informace ze Základní ‰koly na Komenského námûstí

LyÏaﬁsk˘ kurz

www.zskomslavkov.cz

Foto: 2x archiv ‰koly

Lyžařský kurz ZŠ Komenského

Sběr starého papíru

Pátek 19. února byl v kalendářích mnoha sedmáků a sedmaček naší školy označen červeně.
Odjížděli jsme totiž na dlouho očekávaný lyžařský kurz na Horní Bečvu. Před námi bylo sedm
dnů beskydské zimy, lyžování, sněhu a konec
konců i školy bez učebnic, zkoušení a písemek.
Cesta autobusem ubíhala velmi pomalu – naštěstí
nám ji zpříjemnilo pěvecké vystoupení v podání
Matouše Friče a Marka Valouška. Ještě týž den
jsme zahájili výcvik na lyžích – krátké rozježdění
a rozdělení do družstev. Ti z nás, kteří stáli na
dvou prkýnkách poprvé, se začali pomalu seznamovat se základy lyžování.
Následujících několik dnů jsme pilně věnovali
zdokonalování lyžařské techniky. Lyžovat jsme
chodili dvakrát denně. Učili jsme se správně
dělat oblouky, mít lyže pod kontrolou a hlavně
jezdit bezpečně.
Večer jsme se účastnili programu: jednou ba-

V loňském roce jsme na podzim uspořádali
sběr starého papíru. Děti, jejich rodiče a zaměstnanci školy sebrali celkem 13,9 t papíru, což vyneslo 6 255 korun. V týdnu od 19. 4. proběhne na
naší škole opět sběr starého papíru, protože 22. 4.
je Den Země a my si připomínáme naši odpovědnost za planetu, na které žijeme. Získané finanční prostředky z obou sběrů použijeme na
úpravy školního dvora. S žáky společně vysadíme stromy a keře, vybudujeme jezírko a připravíme základ pro venkovní učebnu.
Přesný termín bude uveřejněn na našich webových stránkách (www.zskomslavkov.cz)
a v Informačním listu školy.
Mgr. Vladimír Soukop, ředitel ZŠ

vili žáky učitelé, jindy bavili žáky žáci – to když
každý pokoj připravil krátkou scénku, soutěž či
pásmo vtipů. Užili jsme si též maškarní bál, dvě
diskotéky a velmi zajímavou přednášku našeho
zdravotníka Igora Zukala o první pomoci a práci
zdravotních záchranářů.
Poslední den lyžování ve čtvrtek 25. 2. jsme
dopoledne absolvovali závod v obřím slalomu.
V dívčí kategorii vyhrála rozdílem třídy Silvie
Pěnčíková. V mužské kategorii rozhodovaly setiny sekund – těsně zvítězil Matěj Červinka.
Na pátek 26. února se nikdo netěšil – jeli jsme
totiž domů.
A jak kurz viděli někteří účastníci: „Za týden
se naučily lyžovat i ty děti, které nikdy nestály na
lyžích“, „Krásné počasí nám ještě vylepšilo náladu...“, „Poznal jsem učitele z jiného pohledu
než ve škole“, „I samotná atmosféra na chatě byla
úžasná“.
Mgr. Martin Bauer, vedoucí LVK

OZNÁMENÍ
Tajemník MûÚ SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje
v˘bûrové ﬁízení na místo

vedoucí finančního odboru
Druh práce: vedoucí finanãního odboru
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úﬁad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65,
684 01
PoÏadované pﬁedpoklady:
- pﬁedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- V· vzdûlání ekonomického zamûﬁení nebo V· vzdûlání + 5 let praxe
v ekonomické oblasti
- znalost zákona o obcích
- znalosti v oblasti finanãního hospodaﬁení, nakládání s majetkem,
rozpoãtu a úãetnictví územních samosprávn˘ch celkÛ a pﬁíspûvkov˘ch organizací
- velmi dobrá znalost práce s PC, pﬁíp. znalost ekonomick˘ch SW
- organizaãní schopnosti
- ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
Vítané pﬁedpoklady:
- zku‰enosti v ﬁídící práci
- zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti

Vychovatelky na karnevalu

Foto: archiv ·D

A zase se vydařil!
Tematické karnevaly pořádají vychovatelky
ŠD již řadu let. Jsou trošku náročnější na přípravu, protože hry a soutěže se odvíjí od jeho
názvu. Tento rok byl tedy vyhlášen karneval
KOLEČKOVÝ. O tom, jak krásné kostýmy
mělo 75 účastníků netřeba psát. Problém byl
spíše v tom, jakou nejkrásnější masku zvolit.
A tak se nakonec vychovatelky rozhodly odměnit masky nejvtipnější.

První místo a zároveň diplom a cenu získal
František Červinka alias profesor Franz Einstein PhD. z výzkumného ústavu koleček. Jeho
maska opravdu neměla chybu. Jako další se
umístila Andělka Hájková a třetí místo získal
Jan Pytela. A protože se nám na společnou fotku
děti ze tří oddělení nevešly, pro ukázku představujeme alespoň „vylepšené vychovatelky“.
Za ŠD D. Andrlová

Pﬁihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pﬁíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pﬁíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe
K pﬁihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûﬁená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstﬁíku trestÛ ne star‰í tﬁí mûsícÛ
Termín pﬁípadného nástupu: nejlépe 1. 5. 2010
Platové zaﬁazení: tﬁída 11
Písemné pﬁihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 26. 4. 2010 do 13.
hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu
Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvoﬁák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
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T. Opletalová, J. Handrla a K. Sáãková

Foto: 2x archiv ‰koly

A. Bláhová, M. âervinka a T. Bláhová

Krajské kolo soutěže ZUŠ
Krajské kolo soutěže ZUŠ se konalo 10.
března v Blansku. Naši školu reprezentovaly
dva soubory.
Duo zobcových fléten Tamara Bláhová a Alexandra Bláhová (učitel M. Červinka) získalo

v konkurenci šesti souborů 3. místo. Duo altových fléten Kateřina Sáčková a Theresa Opletalová (učitel J. Handrla) bylo z devíti souborů
oceněno čestným uznáním. Blahopřejeme
žákům i jejich vyučujícím.
Martin Uma

Dům dětí a mládeže

3/2010

www.ddmslavkov.cz

Foto: 2x archiv ‰koly

Den otevřených dveří
Mateřská škola Zvídálek pořádá ve dnech 17.–19. května vždy v době
od 8 do 10.30 hodin den otevřených dveří
na všech pracovištích mateřské školy.
K návštěvě zveme rodiče s dětmi i zájemce z řad veřejnosti.

Pﬁijímací ﬁízení do M· Zvídálek
Ve dnech 17.–19. května bude ředitelka MŠ
Zvídálek vydávat rodičům tiskopisy k zápisu do
mateřské školy – přihlášku a evidenční list na
potvrzení od lékaře.

Letní tábor pro děti
OPRAVA TERMÍNU
Dûtsk˘ karneval

Foto: 2x archiv DDM

Dětský karneval se vydařil
V neděli 14. března směřovaly davy rodičů
s dětmi na maškarní ples, který každoročně pořádá Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna.
Letošní účast byla opět vysoká (162 dětí v maskách a 184 dospělých) a návštěvníci z pohádkového světa zaplnili všechny prostory velkého
i malého sálu Sportovního centra Bonaparte.
Radost z pohybu je dětem vlastní, a tak všechny
princezny, víly, čarodějnice, hastrmani, ale
i udatní kovbojové a indiáni měli možnost se
pořádně vydovádět v rytmu disko hudby D.J.
Hofírka. A pokud se zrovna netancovalo, vydávalo se 155 cen v malé obálkové tombole a losovala se velká tombola, ve které bylo 30 hodnotných cen. Kdo měl štěstí, vyhrál např.
skákací trampolínu, kolečkové brusle s helmou
a chrániči, spací pytel, velkou stolní hru hokej,
tančící koberec nebo sladký dort. Dále se soutěžilo ve skákání na balonech nebo týmové
chůzi na lyžích či na nejrychlejšího „Čerta

O Honzovi a zakleté princezně
Rodiče s dětmi, zveme vás na Zájezd do divadla RADOST v Brně, který pořádá DDM
Slavkov. Jedeme v neděli 14. dubna na pohádku
O Honzovi a zakleté princezně. Odjezd ze Slavkova od kostela ve 13.30 h., návrat kolem 16. hodiny. Cena na osobu 160 Kč, v ceně vstupenka
+ doprava. Pedagogický doprovod zajištěn. Kapacita autobusu je omezena, přihlaste se včas
v DDM, nejpozději do úterý 6. 4.! Bližší informace přímo na DDM denně od 8 do 16 hod., nebo
na tel. č. 544 221 708, 515 534 939.
DDM

s Káčou“. Snaha všech tanečníků a soutěžících
byla oceněna sladkou odměnou a medailí. Velké
poděkování patří místním podnikatelům a sponzorům, kteří věnovali dětem krásné ceny do
tomboly a cukrovinky k soutěžím.
Jsou to: MùSTO SLAVKOV U BRNA, AUTO – MOTO J. NOVOMùSTSK¯, PROTISK spol. s r. o., POJI·ËOVACÍ CENTRUM M.Koláãek,
ZLATNICTVÍ GOLD, MODRÁ PYRAMIDA stavební spoﬁitelna, BUILD
SERVICE GROUP s.r.o., NÁ¤ADÍ – NÁSTROJE J. Hála, SPORT CLUB
JINLONG, KADE¤NICTVÍ L.·tefanová, ATELIÉR A.Slezáková, MOUNTFIELD ROUSÍNOV, KVùTINY I.Kopeãná, Cukrárna LE SUCRE, KO·VICOVA CUKRÁRNA, STYLE CAFÉ, RESTAURACE NA HRADBÁCH, JM
DEMICARR s.r.o., ZAHRADNÍ CENTRUM V ALEJI, GE MONEY BANK,
VIDEOPÒJâOVNA E. Drábková, ELEKTRO RUDOLF, LÉKÁRNA – POLIKLINIKA, ZÁMECKÁ LÉKÁRNA, PAPÍR – DROGERIE HLÁSENSKÁ, SMÍ·ENÉ ZBOÎÍ SVOBODA, BM TYPO B. MALEâEK, HRAâKY-SPORT
SOUâEK, OVOCE-ZELENINA KUDA, DROGERIE NAPOLEON-AUSTERLITZ, DROGERIE VOSS LIDICKÁ, LOHMANN RAUSCHER, JV COM,
LUMIA OBUV Michálek, ·VADLENKA – DÉSIRÉE, TEXTIL KUDOVÁ, ZELENINA ¤EHÁK, KNIHY-DÁRKY SKALIâKOVÁ, KOSMETIKA J.Dvoﬁáãková, ÚâETNÍ PORADENTSTVÍ Mgr.M.Rotroeklová, HODINÁ¤STVÍ M.
·tûrba, FIALKA ZAHRÁDKÁ¤SKÁ PRODEJNA, PEDIKÚRA, MANIKÚRA
p.Pe‰icová, PRODEJNA OBUV M. Va‰inová, prodejna KRTEK – poliklinika D. Bajková, Malinky, BOUTIQUE ORNELLA, Provozovna ZELEN¯
LIST G. Vrátníková, CHOVATELSKÉ POT¤EBY M. ·trof, Dárkové
zboÏí M. Bílková, ZDRAVOTNÍ POJI·ËOVNA METAL ALIANCE VZP, ·eborovi Pivnice BUâANDA, Prodejna SLUNÍâKO, Prodejna ZDE≈KA,
PROFOTO K. Kábrtová.

Těšíme se na shledanou při příštích akcích pro
děti a zveme vás na zájezd do divadla Radost
v Brně na pohádku O Honzovi a zakleté princezně, jedeme v neděli 11. dubna, přihlášky nejpozději do 6. dubna na tel. čísle 544 221 708,
515 534 938, nebo 515 534 939. Kontakt pro
vaše náměty a nápady: e-mail ddmslavkov@tiscali.cz O dalších akcích DDM blíže na
www.ddmslavkov.cz.
DDM

Napravujeme chybu v termínu trvání tábora,
která vznikla v minulém čísle zpravodaje. DDM
pořádá od 1. do 9. července 2010 v rekreačním
zařízení LDT Kosov u Zábřehu na Moravě sportovně rekreační ozdravný tábor – Kosov 2010.
Areál LDT Kosov nabízí výborné možnosti pro
míčové hry, společenskou zábavu a turistiku: tři
sportovní hřiště, krytý vyhřívaný bazén, společenský sál s přísálím pro pořádání diskoték a kulturních programů, klubovnu, billiard, kulečník,
saunu, posilovnu, kryté prostory pro stolní tenis,
200 m od tábora travnaté fotbalové hřiště. V okolních lesích jsou vyznačené turistické trasy. Novinkou je lanové centrum v nedalekém Bušínově.
Ubytování: 2-4 lůžkové chatky s elektrickým
osvětlením, ložní prádlo je zahrnuto v ceně.
Cena: 2800 Kč, tzn. 350 Kč osoba/den (nutno
uhradit do konce května 2010).
Upozorňujeme, že kemp není určen jen pro
basketbalisty, ale po dobrých zkušenostech
z předchozích let zveme všechny, kteří mají
zájem o sport – míčové hry, plavání, aerobik…
Přihlášky a bližší podrobnosti získáte přímo
v DDM Slavkov nebo na webových stránkách
DDM www.ddmslavkov.cz.
DDM

Velikonoční prázdniny
Dům dětí a mládeže pořádá ve čtvrtek 1.
dubna velikonoční prázdniny s DDMve čtvrtek a pátek (1. a 2. dubna) od 8 do 13 hod. (možnost přihlásit i na jednotlivé dny). Cena je 50 Kč
na jeden den. S sebou pouze svačinu a přezůvky.
Program: čtvrtek – velikonoční pečení, pátek –
velikonoční sportování.
Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku! Nejpozději do 29. března. Počet míst je
omezen, přihlaste se včas! Bližší informace na
tel. 544 221 708..
DDM
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DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
• Realizace staveb
AUTODOPRAVA
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu
a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,
příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače
3,5–4 t
Jiří Šlimar
• Pásové nakladače
3,5–4 t
Pavel Maršík
• Traktorbagry
8–12 t
mobil: 608 816 835
• Kolové bagry
12–20 t
mobil: 604 634 253
• Pásové bagry
5–27 t
• Avia kontejner
3,5 t
slimarj@seznam.cz
• Renault Kerax sklopka
15 t
bagrymarsik@seznam.cz
• Man – kontejner
15 t
Rousínov – Vyškov
• Volvo – čelní nakladač
15 t

www.demolicniprace.eu

VÝSTAVBA OSMI
RODINNÝCH DOMŮ
V ROUSÍNOVĚ ZA DOMEM CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

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

DROBNÉ OPRAVY:
• v˘mûna v˘fukÛ,
kapalin, brzdov˘ch destiãek
• dále dle dohody

Domy jsou dvoupodlažní velikosti 5+kk.
U domu nadzemní garáž pro jedno vozidlo s možností dalšího parkovacího stání před garáží.
Obytná plocha domu:
73 m2
Celková plocha domu:
137 m2
Cena s DPH (včetně pozemku) od 2 000 000 Kč
Zahájení výstavby:
04/2010
Kolaudace:
11/2011
Bližší informace na tel.: 777 738 227
e-mail: j.hajek@trasko-as.cz • www.trasko-as.cz

Areál AGROKLAS

OTEV¤ENO:

(u vodojemu)

Po–Pá 8–17 h
So dohodou

Topolová 1318
Slavkov u Brna

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.
Pﬁijeìte se pﬁesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.

3/2010
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Zámecká restaurace Austerlitz
Kůzle na zámeckém grilu

V měsíci dubnu jsme pro Vás připravili:
2.–5. duben Velikonoční hody
(kachny, kuřátka a kůzle na zámeckém grilu)
5. duben
16. duben

Kůzle na zámeckém grilu
v Černé kuchyni
Středověká hostina
v zámeckém vinném sklepě s kapacitou
50 míst (na objednávku – rezervace) – řízená
ochutnávka vín, středověká hostina, láhev
vína na osobu

17.–25. duben Zámecké staročeské hody
30. duben

Sele ze zámeckého grilu
v Černé kuchyni

Sele na grilu

OTEVŘENO DENNĚ
od 9 do 22 hodin (pátek a sobota do 24 hodin)
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 606 637 666, 605 512 657, 544 212 166 • fax: 544 212 116
e-mail: info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Zámecký vinný sklep

PLASTOVÁ OKNA
splnit. My Vám nabízíme produkt
za cenu srovnatelnou se
„slevami“ a práci odvedenou na

100 %

Profesionální přístup a dobře
odvedená práce, z toho nikdy

neslevíme!

Přijďte se k nám poradit!
PROFIPLAST
Vranovská 38, Brno
tel.: 545 214 647-8

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Pá: 9–11.30 • 12–18 h.
So: 8–11.30 • 15–18 hod.

Bezplatná právní pomoc
pro každého

Tel.: 777 900 925
Příjem inzerce
Uzávěrka pro inzerci

pátek 23. dubna do 16 hodin
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

w w w. p r o f ip l a s t . e u
Nabízí:
Prodej kvalitního sudového vína
Prodej lahvových odrůdových jakostních vín
Prodej lahvových vín vytříbené kvality
Možnost posezení v příjemném prostředí

Tel.: 777 315 033

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

www.veslavkove.cz

nabízíme

SLEVA

je slovo, které nepoužíváme
jako reklamní trik a nebudeme
Vám slibovat nic co nedokážeme

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

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

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: +420 731 572 240
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ
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ZLATNICTVÍ GOLD
Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové
šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu
na zlatou destičku
• výkup zlata
• stříbro –50 %, hodinky –70 %

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!

Převod z VHS na DVD
1 hodina záznamu

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

AGROSTIS Trávníky, s.r.o.,
Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov - Slavíkovice,
Tel.: 517 370 607, mobil: 732 687 628, 739 074 260
e-mail: agrostis@agrostis.cz

www.agrostis.cz

BOHATÁ NABÍDKA TRAVNÍCH SMùSÍ ZA NÍZKOU CENU

hnojiva, substráty, pfiípravky na ochranu rostlin
postfiikovaãe, rozmetadla, drobná zahradní mechanizace

300 Kč

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal
Záznamy na VHS časem ztrácí na kvalitě
a může se stát, že za nějakou dobu o ně
přijdete. V případě rodinných videí je to
nenahraditelná škoda. Proto si zavčas nechejte
svoje videokazety zdigitalizovat a dále
uchovávejte Vaše vzpomínky v DVD kvalitě.
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: uzenac@slanecek.cz

V dobû Zahradních v˘stav
16. a 17. dubna 2010
pá + so
pro v‰echny zákazníky

sleva 10 %
na míchan˘ materiál
U Mlýna 1075 ve Slavkově u Brna – starý Cutisin
pondělí až pátek 6.45–17.00 h., sobota 9.00–17.00 h.
tel. 731 305 759, www.stavbyaprojekty.cz

Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ
MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany
• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
272 975
 604
603 112 474

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

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.
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Foto: 2x archiv CDS

Centrum denních služeb pomáhá v péči o seniory
Centrum denních služeb doplňuje služby pro
seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním,
které mají sníženou soběstačnost v základních
životních dovednostech, chtějí zůstat co nejdéle
v domácím prostředí, trpí samotou nebo si chtějí
jen popovídat se svými vrstevníky. Služba podporuje rodiny, které obtížně zvládají péči o svého
příbuzného, souseda, známého a nemají z důvodu nepřetržité péče možnost vyřídit si věci na
úřadech, nákupy nebo jim hrozí ztráta zaměstnání. Pomáhá překlenout dobu, kdy dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu příbuzného,
který nemůže doma zůstat sám, nebo je podána
žádost do pobytového zařízení (např. domova
pro seniory či zdravotně postižené) a rodina čeká
na jeho přijetí do tohoto zařízení.
V Centru denních služeb pracuje vyškolený
tým pracovníků, kteří zajišťují služby dle potřeb,
přání, očekávání a schopností každého uživatele.
Uživatel se v centru může zapojit do společ-

ných činností, jako jsou například výtvarné činnosti realizované s podporou pracovníka s přihlédnutím ke schopnostem uživatele (výrobky
z různých materiálů, dárkové předměty, výroba
velikonočních dekorací apod.), dále jednoduché
cvičení zaměřené na motoriku a udržování hybnosti, které podporují také procházky. Pobyt je
zpříjemňován poslechem hudby, zpěvem atd.
Uživatelé jsou dle možností a schopností zapojováni do přirozených činností, na které byli zvyklí doma, jako je péče o květiny či práce v kuchyni (pečení, vaření, mytí nádobí). Služby jsou
doplněny i o terapeutické činnosti – canisterapii
(kontakt se psy) a vzpomínkovou terapii (cvičení paměti). Nově je zaváděna ergoterapeutická
činnost (cvičení motoriky, práce s keramikou).
Pokud uživatel v centru pobývá během poledne,
je možné zajištění oběda.
Služby Centra denních služeb jsou určené pro
občany ze Slavkova u Brna a okolních obcí.

Pokud nebude v silách uživatelů či rodinných příslušníků samostatné dopravy do centra, můžou
pracovnice zajistit svoz a odvoz uživatelů.
Služba je placená, činí 50 Kč za hodinu, cena
oběda je cca 60 Kč.
V současné době je možné do Centra denních
služeb přijmout nové uživatele. V případě zájmu
můžete kontaktovat pracovníky osobní návštěvou přímo v centru nebo telefonicky na níže uvedených telefonních číslech.
Přijďte se za námi podívat. Těšíme se na vás.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Polní 1444, Slavkov u Brna
přízemí v Domě s pečovatelskou službou
Vedoucí projektu: 544 212 021
Pracovnice v přímé péči o klienty:
739 389 266, 734 435 124
E-mailová adresa: cds.slavkov@caritas.cz
www.hodonin.caritas.cz

Potřebujete poradit, pomoci, podpořit?
Můžete vyhledat naši Charitní poradnu na
pracovišti ve Slavkově u Brna, která vám zdarma
pomůže při zvládání krizových životních situací
formou poskytnutí odborného sociálního poradenství.
Hlavním cílem naší poradny je pomoci lidem
v nepříznivé sociální situaci. Pomůžeme vám
hledat řešení v oblasti:
• Sociálního zabezpečení (dávky státní sociální podpory a sociální péče)
• Právní ochrany (v oblastech občanského,
pracovního, rodinného a majetkového práva)
• Bydlení a hospodaření (nájemní smlouvy,
rodinný rozpočet, dluhová problematika,...)

• Krizových situací (ztráta bydlení, domácí
násilí, ztráta existenčních jistot,...)
• Mezilidských vztahů (partnerské vztahy,
rozvodové řízení, svěření dětí do péče,..)
• Zaměstnání (pomoc a podpora při jeho vyhledávání, sepsání životopisu, příprava na
vstupní pohovor,...)
Služby jsou poskytovány formou osobní, telefonické či internetové konzultace. Uživatelé
nepotřebují žádné doporučení. Poradna je otevřena vždy v pondělí a ve středu v době od 9 do
12 h. a od 13 do 17 hod. V případě naléhavé potřeby nás můžete kontaktovat telefonicky každý
den v době od 8 do 18 hod. Jsme tu pro vás.

Pracovi‰tû Charity

Foto: archiv

CHARITNÍ PORADNA
PRACOVIŠTĚ SLAVKOV U BRNA
Polní 1444, Slavkov u Brna
přízemí v Domě s pečovatelskou službou
Telefon do poradny: 544 212 021
Mobil: 731 646 977 nebo 734 435 125
E-mail: poradna.slavkov@caritas.cz
www.hodonin.caritas.cz

IPS ÚP Vyškov – významný sociální partner v kariérovém poradenství
Pro přípravu budoucích absolventů na optimální uplatnění na trhu práce spolupracuje ISŠ
s celou sítí sociálních partnerů. Jejich společným cílem je podporovat a pomáhat v plánování
individuální cesty žáků světem práce a vzdělávání.
K nejvýznamnějším institucím patří Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve
Vyškově. Nespornou výhodou tohoto partnerství je úzké sepětí úřadu práce s prostředím trhu
práce, a tedy i schopnost poskytovat aktuální informace o vývojových trendech na trhu práce
v nejrůznějších souvislostech.

Během zimních měsíců zrealizovaly všechny
vycházející ročníky naší školy exkurzi do IPS
ÚP ve Vyškově. Návštěva vhodně doplnila
výuku a informace, které žáci získali ve škole.
Studenti během své návštěvy ocenili především kvalitní aktualizovanou informační základnu tohoto pracoviště, vztahující se k mož-

Slavkovsk˘ zpravodaj
si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:

www.veslavkove.cz

nostem dalšího vzdělávání – na středních, vyšších odborných a vysokých školách.
Žáci učebních oborů přivítali zejména informace o vývoji na trhu práce v regionu i celé ČR,
o nabídce volných pracovních míst, o podmínkách uzavření pracovního poměru, o postupech,
jak hledat zaměstnání, o problému nezaměstnanosti.
Jako velmi přínosný hodnotili informativní
videofilm i erudovaný přístup pracovnice paní
Ludmily Hercik Nallerové, jíž patří náš dík za
dlouholetou spolupráci.
Mgr. Anna Spáčilová
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Náv‰tûvníci Svûtového dne ledvin ve Slavkovû

Foto: archiv LD

Světový den ledvin ve Slavkově
ŽALUZIE • ROLETY
• SÍTĚ
MARKÝZY
proti hmyzu na plastová a eurookna
Tel. 604 863 437, 544 220 577

Ve čtvrtek 11. března se společnost B. Braun
Avitum připojila k preventivním akcím v rámci
Světového dne ledvin. Akce se uskutečnila
v Lázeňském domě ve Slavkově u Brna. Široká
veřejnost tak měla možnost podstoupit preventivní vyšetření ledvin, kde byla změřena hladina
krevního cukru, vyšetřena moč, zkontrolován
krevní tlak a stanoven tzv, body mass index
(BMI).
Příbuzní a přátelé dialyzovaných pacientů

pak měli možnost si prohlédnout dialyzační
středisko a pohovořit si s lékaři a sestrami
o možnostech podpory léčby jejich dialyzovaných blízkých. I přes velkou nepřízeň počasí se
akce zúčastnilo více jak 100 lidí. Podle počtu
vyšetřených lze usoudit, že prevence není veřejnosti lhostejná a že se aktivně zajímají o svoje
zdraví. Vidíme, že akce není zbytečná, proto ji
budeme i v budoucnu opakovat.
Lázeňský dům Slavkov

Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972

JÍZDNÍ KOLA
SPORT REŠKA
• prodej a opravy jízdních kol

vybrané modely kol –10 %
• cyklo oblečení
• sportovní zboží
KOLA REŠKA
Za Branou 276 (za hodinářstvím)
Slavkov u Brna

HLÍDÁNÍ DùTÍ
Pohlídám Va‰e dítû
v rodinném domku
se zahradou
ve VáÏanech n. Lit.

Tel.: 606 669 712

Poutníci

Junico

Foto: 2x S. Hlubinka

Vážení přátelé dobré country hudby,
V sobotu 27. února proběhl ve Společenském domě Bonaparte ve Slavkově u Brna 11.
Country bál se skupinou Poutníci. Byla to
jedna z prvních akcí kapely ke čtyřicátému
výročí jejího vzniku. A hned na začátek musím
neskromně napsat, že se povedla. Návštěvníků
jako máku, obsluha vzorná a program se líbil.
Tedy alespoň podle ohlasů co se k mému uchu
donesly. Spolu se slavícími Poutníky, kteří
kromě svého repertoáru hráli také řadu skladeb
z oblasti české i americké country hudby, vystupoval také učitel country tanců pan Ivan
Bartůněk, jeden z legendárních učitelů těchto
tanců u nás. Jak tyto pak mají vypadat v praxi
ukázala slavkovská taneční skupina při ZŠ
Komenského Junico.
O půlnoci proběhlo losování vstupenek. Na
vítěze čekaly příjemné ceny od slavkovských
podnikatelů, kterým bych tímto poděkoval za
jejich dary. Také bych rád poděkoval panu
Rozsívalovi a firmě ASIO za sponzorský

příspěvek na nájem sálu. Díky nim jsme si
mohli dovolit rozšířit program i do restaurace,
ten nebyl inzerován na plakátech, o cimbálovou hudbu mého přítele Petra Surého
a Josefa Černého z Brna.
Samozřejmě na závěr mého článečku bych
poděkoval vám všem, kteří jste přišli na
návštěvu a zachovejte nám přízeň. Ti co
nestihli Country bál můžou vše napravit
návštěvou 12. ročníku festivalu Folk a country
na zámku. Tuto přehlídku bude pořádat Zámek
Slavkov – Austerlitz za přispění města
a proběhne 13. srpna v prostorách právě našeho
zámku. Hrát by měli opět slavící Poutníci,
Robert Křesťan s Druhou trávou a legenda
trampské písně Jaroslav Samson Lenk. K tanci
jako vždy na závěr zahraje místní Osada. Takže
já se s vámi, milovníky dobré country hudby
a folku, těším na shledanou třeba právě 13.
srpna na zámku. Za všechny Poutníky vás
zdraví
Jiří Karas Pola
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 5. dubna 2010 oslaví 35 let společného života
manželé
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Opustili nás
Karel Stárek (1955)
Alenka Pačesová (1930)

16. 2.
25. 2.

S VAŤA A JA NA M AT U Š T Í KOV I

INZERCE

Do dalších let společného života hodně zdraví,
štěstí a lásky přejí děti Svatěnka, Peťa, Andrejka,
maminka a sestra s rodinou.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
HLEDÁME ženy pro úklidové služby ve velkých RD v okolí Brna. Zkrác. prac. úvazek dopoledne. Spolehlivost podmínkou, ŘP výhodou. Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
skromachova@seznam.cz
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
SVATEBNÍ salon Lucie - služby pro vás. Vážany n. Lit., tel. 544 220 119.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
PRONAJMU skladové-výrobní prostory 350 m2,
3 km od Slavkova u Brna. Kancelář, šatna, soc.
zařízení, napojení na IS (el., voda), vytápění. 250
Kč/m2/rok. Tel. 604 219 985.
DŮCHODKYNĚ vypomůže s úklidem domácnosti ve Slavkově. Tel. 544 212 093.
ČIŠTĚNÍ sedaček i z kůže, plyšových koberců
aj. včetně třásní, kočárků, velkých plyšových
hraček. Křenovice 605 414 856
PRONAJMU GARÁŽ v cihelně, velká vrata
2,4 x 2,4 m – vhodná na dodávku nebo přívěs.
Tel. 774 897 500 (po 17 hod.).
PRONAJMU přízemní byt 2+kk v novostavbě
ve Slavkově u Brna. Byt je cihlový, částečně
vybavený, součástí terasa, zahrádka a sklepní
kóje. Parkování u domu. Tel.: 737 713 593.
www.sweb.cz/Arnika.kosmetika
Permanentní make-up, redukce objemu a celulitidy přístrojem. Objednávky 776 339 930.
PROVÁDÍME úklidy velkých domů. Nabízíme
vysokou kvalitu práce a spolehlivost dobrého
kolektivu naší firmy. Praxe již 11 let. 605 414 856

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. března 2010 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil pan

VLADIMÍR TESAŘÍK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud,
však láska v srdci zůstává a nedá se zapomenout.
Dne 16. března 2010 uplynulo 28 let od úmrtí pana

JANA VYKOUŘILA
a v únoru jsme vzpomněli i 10. výročí úmrtí paní

JOSEFKY VYKOUŘILOVÉ
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Dcera Jana a synové Antonín a Evžen s rodinou.

Vzpomínka
Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas.
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás rád.
Dne 17. března uplynul jeden rok, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Manželka a syn.
Vzpomínka
Dne 23. března 2010 vzpomeneme 12. výročí úmrtí
naší maminky a babičky, paní

LUDMILY TVRDOŇOVÉ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Tvrdoňova.
Vzpomínka
Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá, zůstala bolest, která neuvadá.
Osud nám nevrátí, co nám vzal, vrací jen vzpomínky a s nimi žal.
Dne 25. března 2010 jsme vzpomněli 4. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN PEČÍNKA

JINLONG CLUB
Rezervace:
2. 4.
3. 4.
9. 4.

S láskou stále vzpomíná manželka Jitka, dcera Jitka a rodina Pilátova.
Vzpomínka
Přišlo ráno, přišel nový den, tak náhle jsi odešel s ranním rozbřeskem.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, čas nevrací, co vzal, jen vzpomínky zůstávají dál.
Dne 3. dubna 2010 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí pana

JOSEFA RELICHA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje vnučka Vendula Relichová s dcerou Šárkou.
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.

DUBEN

Kavárna – Bar – Sportovní centrum

10. 4.
16. 4.
17. 4.
23. 4.
24. 4.
30. 4.
1. 5.

Tel. 544 221 122
775 734 606
DJ Peejay- Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ Beat in the mix – Beat mix party
MEGA DANCE PARTY DJ BORIS and DJ Peejay
DJ Peejay – Freeparty live! – sport club
DJ Boris – Mega dance party – velký sál
Vstupné 50 Kč – dívky do 21.30 hod. vstup free
Vstup od 15 let
DJ Beat in the mix – Beat mix party
Jaroš Petr / Oldies music - staré pecky , pro večerní pohodu
DJ Kopec vs. DJ Jabko / Rockotéka / New
metal, Rock, Pop
DJ Beat in the mix – Beat mix party
DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ Beat in the mix – Beat mix party
DJ Tublat / Oldies music 80´ 90´ léta

WWW.JINLONG-CLUB.CZ
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Pozvánka na fotbal

Nov˘ bytov˘ dÛm v ulici Zelnice I

Foto: J. Hudec

Nové byty ve Slavkově
Společnost M plus, s.r.o. získala v roce 2008
stavební pozemky v lokalitě Zelnice od města
Slavkov výměnou za pozemky u řeky Litavy,
které město potřebovalo pro protipovodňová
opatření. Část těchto pozemků se nachází v záplavové oblasti z tohoto důvodu bylo zvoleno
technické řešení, které výstavbu umožnilo.
A tak M plus, s.r.o., jako investor započal s plánováním a projekcí výstavby tří bytových domů.
Po vydání stavebního povolení začala společnost
RD AUDO, spol. s r.o. jako generální dodavatel
v červnu 2009 s výstavbou prvního bytového
domu na Zelnici – BD1. Výstavba inženýrských
sítí probíhala v souběhu se stavbou bytového
domu a byla financována investorem a byla provedena dle podmínek jednotlivých správců sítí.
Vlastní bytový dům je řešený jako dvoupodlažní sendvičová dřevostavba s obytným podkrovím, což se promítlo na krátké délce výstavby.
Byty jsou orientovány obývacím pokojem a kuchyňským koutem na východ. V domě je dostatek soukromí, jelikož má pouze přízemí, patro
a podkroví. Dům je dělen do dvou částí se samostatnými vchody. Výhodou je blízkost nákupního střediska, náměstí, autobusového i vlakového nádraží, spolu s dobrou dopravní
dostupností pro automobily, včetně nově zbudovaných parkovacích stání.
Stavba je nízkoenergetická dřevostavba s výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi. Což noví majitelé bytů ocení výrazně nižšími náklady na vytápění v zimě a zachováním
příjemného klima v létě. Celkem je zde 16 bytů
v kategoriích 1+kk, 2+kk a 3+kk, k příslušenství
dvou a třípokojových bytů patří úložný prostor
v přízemí a byty ve druhém patře a podkrovní

mají prostorné balkony. Každý byt má vlastní plynový kotel se zásobníkem TUV a byty 1+kk mají
vytápění přímotopnými panely a el. boiler. Výběr
podlahových krytin dlažeb a obkladů, interiérových dveří a zařizovacích předmětů v bytu je dle
přání zákazníků. Cenově jsou byty dostupné jak
mladým párům, tak i seniorům v důchodovém
věku.
Výstavba druhého bytového domu BD2 s 18
byty započne již v dubnu tohoto roku s termínem
dokončení 12/2010. S výstavbou bytového domu
číslo tři se počítá až po úplném dokončení protipovodňových opatření.
H.L.

Sběr železného šrotu
Velikonoční víkend bude u skautů následovat
pracovní sobota s tradičním názvem Sběr železného šrotu. V sobotu 10. dubna vyjedou označené traktory do ulic Slavkova a postupně svozí
železný šrot z celého města.
Tato akce každoročně pomáhá získat finanční
prostředky pro činnost a zázemí střediska Junáka Slavkov. Pomáhají dospělí členové oddílů
i bývalí skauti, příznivci střediska.
Upozorňujeme, že jakýkoliv jiný svoz šrotu
než výše popsaný (např. dvoukolové vozíky,
skříňové nákladních auta, dodávky) nepatří
k naší akci a tito „pracovití lidé“ podporují
pouze sebe, nikoliv činnost dětí v Junáku
Slavkov.
Děkujeme občanům za podporu této akce, jejíž
výtěžek podpoří činnost slavkovských dětí. Veřejnost pozveme na několik akcí v letošním roce
nejen na stránkách Slavkovského zpravodaje.
Za Junák Slavkov Hynek Charvat

KOBERCE
KOMPLETNÍ SERVIS:
• Pokládáme koberce i PVC!
• Navštívíme vás se vzorky
ZDARMA!
• Vaše prostory změříme
ZDARMA!
• Zboží vám přivezeme ZDARMA!

PVC

Slavkov u Brna,

Za Branou 279

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí–pátek: 9–17 h
KONTAKTY:
Tel.: 544 227 555, 777 769 975, 608 416 887
E-mail: kobercem@volny.cz

www.koberce-pvc.cz

Koncem měsíce března zahajují fotbalisté jarní
část soutěžního ročníku 2009/2010. Zimní příprava všech našich mužstev proběhla jak v tělocvičnách slavkovských škol, tak i v okolních terénech. Přípravná utkání se hrála na umělé trávě
v Brněnských Ivanovicích, v Bohunicích a v Otnicích. Žáci a přípravky se zúčastnili turnajů v halách v Křenovicích, ve Vyškově a ve Slavkově. Na
městském stadionu ve Slavkově se budou hrát
v březnu a v dubnu následující mistrovská utkání:
So 27. 3. Slavkov „A“–Bzenec, zač. v 15.00 h.
So 3. 4. žáci st. a ml. Slavkov–Rousínov, zač.
v 9.00 a v 10. 45 hod.
Ne 4. 4. dorost Slavkov–Milešovice, zač. ve 13 h.
Slavkov „B“–Letonice „B“, zač. v 15.30 hod.
So 10. 4. Slavkov „A“–Bučovice, zač. v 15. 30 h.
So 17. 4. žáci st. a ml. Slavkov–Letonice, zač.
v 9.00 a v 10.45 h
dorost Slavkov–Nesovice, zač. v 13.30 h.
Slavkov „B“–Bošovice, zač. v 16.00 h.
Ne 18. 4. přípravka st. a ml. Slavkov–Vyškov„B“,
zač. v 10.00 h.
So 24. 4. Slavkov „A“–Břeclav „B“, zač. v 16 h.
Ne 25. 4. přípravka st. a ml. Slavkov–Rousínov,
zač. v 10.00 h.
VV SK Slavkov u Brna zve tímto všechny své
příznivce do ochozů stadionu. Přijďte v hojném
počtu povzbudit všechna naše mužstva!
rs

Našli jste brýle?
Ztratily se dioptrické brýle v hnědém
pouzdru. Ztraceny byly 1. března ve 14 hod. po
cestě z Palackého nám. (Finanční úřad), kolem
polikliniky a Sušilovou ulicí k Lázeňskému
domu na ZH. Volejte nebo pošlete SMS: 725
837 878 nebo 725 173 947. Odměna 500 Kč.

ZÁCHRANA DAT
ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

100 let školy v Hodějicích
Základní škola Hodějice oslavuje v roce
2010 100 LET OD ZALOŽENÍ BUDOVY
ŠKOLY. Oslavy proběhnou v sobotu 5. června
od 15 hodin. Na programu bude vystoupení
žáků školy a prohlídka školy.
Srdečně zveme všechny bývalé učitele, žáky
i širokou veřejnost.

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Rady do zahrady – duben
Pranostika: Hrom v dubnu – dobrá novina,
mráz květů více nepostíná.
Letošní zima se s námi nechce jen tak lehce
rozloučit a zabraňuje začít s pracemi na zahrádkách. Nám to však nezabrání v tom abychom nedokončili průklest ovocných stromů ve kterém odstraňujeme namrzlé a po letošní námraze
polámané větve. Rány ošetříme po zahlazení ostrým nožem stromovým balzámem, voskem nebo
Kambilanem. Větší pozornost věnujeme broskvoním, meruňkám, třešním a višním, kde hrozí rozšíření klejotokové rakoviny. Průklest korunky angreštů se z důvodů raného rašení provádí velmi
brzy. Pokud jsme tak neučinili, provedeme jej
okamžitě. Přehuštěná korunka škodí ve vývoji
rostliny více jak opožděný průklest.
Ošetření ovocných stromů přípravkem Oleoekol 1% zabrání rozšíření většiny živočišných
škůdců ve stadiu vajíčko, larva (svilušky, mšice,
mery, puklice, štítenky a květopas jabloňový).
Častým jevem při dozrávání meruněk a višní je
hniloba (moniliový úžeh) ve větším množství již
na stromech. Tato choroba se rozšiřuje sporami
z mumifikovaného ovoce, které zůstalo na stromech po sklizni a šíří se za vlhkého a chladného
počasí. Na začátku kvetení a v době dokvétání
stromů je zapotřebí provést postřik přípravkem
Horizon 250 EW. Dále je nutné ostříhat napadené suché větve a plodonosné větvičky. Jinak
dojde k uvadání celých větví a nemoc prostoupí
do zdravého dřeva a strom postupně usychá. Ve
stadiu před rozkvětem broskvoní provedeme poslední postřik proti kadeřavosti přípravkem Dithane nebo Syllit. První ošetření Kuprikolem

nebo Championem provedeme, když kvete líska.
Další postřiky, kdy je již kadeřavost viditelná, jsou
zbytečné a neúčinné.
Pokud jsme nepohnojili pozemek a záhony na
podzim, kdy je hnojení nejúčinnější (NPK, hnůj),
provedeme na jaře přihnojení fosforem (superfosfát) a draselnými hnojivy (draselná sůl, lepší je
síran draselný, který neobsahuje chlor), nejlepší je
cererit se stopovými prvky.
Když se oteplí, tak na venkovních záhonech
pokračujeme ve výsevech ředkvičky, hrášku,
ředkve a mrkve. Začínáme vysévat červenou řepu
a mangold. Vysazujeme ranou košťálovou zeleninu, salát hlávkový, listový i ledový a rané brambory. Z podzimních výsevů zeleniny na přezimování již můžeme sklízet hlávkový salát, cibuli na
zeleno, pór zimní, špenát a kapusty kadeřavou,
hlávkovou a růžičkovou.
ZO – ČZS Slavkov u Brna informuje:
S chorobami a škůdci na ovocných dřevinách se
setkal každý zahrádkář. V tomto věčném boji
chceme vítězit, proto je nutno napřed určit „nepřítele“ a pak zvolit zbraně a zasáhnout. Aby to
nebylo obráceně, tak se zúčastněte přednášky
Ing. Jaroslava RODA – předního odborníka na
tuto tematiku, kterou pořádáme pro všechny zájemce v neděli 28. března v 9 hodin v restauraci
GÓL na ZLATÉ HOŘE.
V sobotu 3. dubna vás zveme na večírek „VÍTÁNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉHO JARA“, který se
bude konat taktéž v restauraci GÓL na ZLATÉ
HOŘE ve 20 hodin.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vl. Luža

Stromy kolem nás – bříza bílá
Jako jedna z prvních zvěstovatelů jara se brzy
zazelená, má nádhernou, u jiných stromů nevídanou, bílou kůru, pro niž se jí na venkově říkalo
„nevěsta lesů a parků“. Roste téměř všude, od
nížin do hor, dokáže se uchytit ve zdivu, ve spárách dlažby, v neudržovaných okapových žlabech, všude tam, kde ji nechceme mít, kam její
drobné okřídlené semínko zanese vítr.
Břízy jsou oživením krajiny, svým jemným
kontrastem bílé se svěží zelení listů na podzim
zlatožlutého, od jara zlatožlutými květy, samčími
i samičími jehnědami. Samčí prašníkové květy
živí na jaře včely a spousty drobného hmyzu, samičí jehnědy dozrávají a společně s krycími šupinami se rozpadávají od
poloviny léta až do počátků
zimy. Semeno je významnou potravou velkého
množství ptactva, od hrdličky až po drobné čížky,
stehlíky a zimní hosty čečetky, které v hejnech navštěvují zejména osamocené
stromy, které přináší každoročně dostatek semen.
Zejména čečetky a sýkory
se dokážou zavěsit na splývající větvičky a rozebírat
semenné šištice bříz. Na
zemi jsou ptáky semena
sbírána i po rozpuštění
sněhu po zimně.
Známý italský lékař, botanik a bylinář Mattioli,
který působil i v Praze za Bﬁíza bílá
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časů římského císaře a českého krále Rudolfa II.,
popisuje břízu jako strom ve vší vážnosti již od
starověku, který oplývá léčivou silou vnitřně
i zevně: „mezi stromy se najde sotva jeden, který
hned od počátků jara je mízou tak nasycen a pouhým naškrábnutím kůry dává mnoho sladké vody,
která sluje vodou březovou, která pitá vždy ráno
v dávce 5 lotů (lot – staročeská váhová míra) vypuzuje kámen z ledvin a měchýře, zahání žloutenku, čistí kůži, hojí osutiny v ústech vyplachováním, chválí se jako lék k hojení ran“. Březová
voda má dosud tradici v ošetření vlasů, na severu
Evropy a v Kanadě se pije jako občerstvující
nápoj a zkvašená jako „březové víno.“ Břízu porážej jen za příchodu
mrazů, kdy ztratí mízu“.
Toto naši předkové dobře
věděli, když březové dřevo
používali i k tavení kovů
a k výrobě kvalitního dřevěného uhlí. Věděli, že:
„březové pařezy dlouho
roní mízu a žalují“.
Březové dřevo dobře
hoří i syrové, obsahuje
hořlavý ferment betulin.
Zbavené kůry je pevné
a trvanlivé. Bříza je
ochotna růst všude tam,
kde chceme, aby se les
vrátil, i tam, kde jiné
stromy umírají. Pomáhá
zachraňovat odumírající
lesní porosty.
Foto: archiv
Milan Hrabovský

Svaz diabetiků ČR je dobrovolné humanitární
sdružení diabetiků a našich příznivců a zabýváme se především zlepšením kvality jejich života. Ale protože je před volbami do poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, pozvali jsme zástupce čtyř největších politických stran z našeho regionu na dubnovou členskou schůzi. Protože jsme většinou senioři a navíc postiženi
závažným trvalým onemocněním diabetes mellitus, zajímá nás také, jak si budoucí zástupci našeho regionu představují reformu zdravotního
a sociálního systému. Jsme si vědomi toho, že
zdravotnictví a sociální oblast je „černou dírou“
státního rozpočtu. V době současné hospodářské krize nechceme jen další zatěžování státního rozpočtu. Ale byli bychom rádi, aby zvýšené náklady na zdravotnictví a sociální péči
nespočívaly pouze na seniorech a nemocných,
ale aby se hledaly lepší možnosti jejich financování než dosud. Naše členská schůze se bude
konat ve čtvrtek 22. dubna od 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu. Pozvali jsme
zástupce ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS
a zveme všechny občany, kteří se chtějí našich
zástupců zeptat, jaké navrhují řešení reformy
zdravotnictví a sociální sítě. Přece máme zájem
o účast občanů na správě veřejných záležitostí
a na tom, aby náš region byl dobrým místem
k pobytu také pro seniory a osoby se zdravotním
postižením. Neupřednostňujeme žádnou politickou stranu, pouze chceme, aby vyslechli
i naše názory, protože oblast zdravotnictví a sociální systém nás zajímá nejvíce.
I když se letošní jaro trochu opozdilo, přece
už můžeme použít k celkové regeneraci organismu mladé lístky kopřivy dvoudomé. U nás
roste jako plevel, ale už staří Římané na svých
válečných výpravách na sever používali kopřivy
tak, že se s nimi šlehali na zahřátí a proti bolestem kloubů. Tato rostlina má všestranné využití, obsahuje vitaminy C, K a hlavně chlorofyl,
mimo léčby revmatismu se používá k léčbě artritidy, na pročištění krve. K tomu si můžeme
připravit nálev z mladých výhonků kopřiv, které
převaříme ve vodě, přecedíme a popíjíme po
celý den, nejdéle však tři týdny právě na jaře,
kdy má rostlina nejvíce účinných látek. Výborný je špenát nebo polévka, mladé lístky přidáváme do zeleninových salátů. Používá se ke
krmení mladé drůbeže, zahrádkáři znají výluh
z kopřiv jako výborné hnojivo. Ženy často používají kopřivový šampon a kosmetiku, obsahující účinné látky z kopřiv.
Druhou velice užitečnou rostlinou na jaře je
smetanka lékařská neboli pampeliška. Obsahuje
hořčiny, vitaminy A, C a cholin. Proto se používá na léčbu cukrovky, pankreatu, jater. Čerstvé
mladé lístky přidáváme do salátů, z květů se připravuje výborný sirup užívaný při nachlazení.
200 čerstvých květů převaříme v 1 l vody, necháme vyluhovat přes noc, květy vyždímáme,
přecedíme a do odvaru přidáme 1 kg cukru
a šťávu z citronu. Zahříváme, aby se tekutina
odpařovala až do konzistence medu, zavíčkujeme do malých skleniček a užíváme po lžičkách.
Upozorňujeme zájemce, že máme ještě několik volných míst na autobusový zájezd do italského přímořského střediska Bibione v termínu
10.–19. září za cenu 2700 Kč. Bližší informace
v naší kanceláři v dětské části polikliniky.
Marie Miškolczyová
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Velikonoce – návrat k Bohu
Celý lidský život by se dal nazvat heslem
„Návrat domů“. Narodili jsme se do světa, který
je Bohu vzdálený, ve kterém má svou moc také
zlo, nemoc a smrt. Utrpením a obětí svého života na kříži nás Kristus přišel s Bohem smířit.
V Lukášově evangeliu vypráví Ježíš podobenství o dvou synech a jejich dobrém otci.
Každý se můžeme oběma synům podobat. První
syn si vyžádá od otce svůj podíl dědictví, který
brzy v cizí zemi promarní. Domů se vrací s lítostí, až dojde na to, že u otce měl všechno
a nyní nemá nic.
Druhý syn je sice celý život doma s otcem,
ale přesto by se měl také vrátit domů. On totiž
svého otce nepřijal, nevážil si jeho lásky a blíz-

kosti, nevnímal ji. Nebyl mu vděčný a neocenil
to, co má.
Oba bratři ztratili vztah k otci. První skrze
své hříšné jednání, druhý svou nevděčností. Oba
měli šanci vztah znovu obnovit. První ji využil
cestou ztráty toho, co měl, druhý měl šanci jít
cestou nalezení a objevení toho, co stále má.
Slavením Velikonoc církev vyznává Ježíšovo
zmrtvýchvstání jako definitivní vítězství nad
zlem ve světě a v nitru člověka. Velikonoce jsou
pro každého člověka novou každoroční příležitostí navrátit se domů, k Bohu, milosrdnému
Otci.
Za římskokatolickou farnost ve Slavkově u Brna
P. Mgr. Milan Vavro, farář

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Svědkem zázraku
Jeden příběh vypráví o dívce jménem Jamie,
jejíž životním přáním bylo stát se svědkem zázraku. Byla to velmi chytrá a hezká dívka. Věřila v Boha, a to se také odráželo v jejím životě.
Možná právě proto byla ve škole všem pro
smích. Až na jednoho chlapce jménem Landone.
Zpočátku tomu však tak nebylo. Landonovi
nebyly cizí školní průšvihy ani potyčky s policií. Kvůli těmto problémům byl nakonec donucen zúčastnit se některých školních aktivit, mezi
něž patřilo i školní divadlo. Divadlo bylo místem, kde se blíže seznámil s Jamie. Hezká dívka
s laskavým a jemu cizím chováním v něm vzbudila zájem a zvědavost. Vzájemné setkávání
a povídání nakonec přerostlo v lásku. Zamilovali se do sebe.
Láska a příklad byly v tomto příběhu něčím,
co začalo Landona měnit. Toužil být někým
jiným, lepším. To vše nakonec dokázal. Ovšem
nebylo to zadarmo. Jamie byla těžce nemocná
leukémií. Nakonec této nemoci podlehla. Její
přání se však splnilo. Aniž by to Landone tušil,
byla svědkem zázraku: jeho změny. To vše pro
darovanou laskavost, porozumění a lásku.

Stejně jako Landonovi, i nám je nabídnuta
láska. Láska, která je obětavá a strhující. Láska,
která nabízí porozumnění. Ovšem ani ta není (a
nebyla) zadarmo. „Neboť tak Bůh miloval svět,
že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
(Bible – Jan 3,16) Ježíš Kristus přišel na tuto
zem, aby za nás zemřel a ukázal nám, jak moc
nás miluje. Jeho život je cena za náš život.
Pokud má lidský příklad a lidská láska sílu
změnit lidi, o co víc to dokáže láska Boží.
Bůh chce, aby v našich životech nastal zázrak.
Chce, abychom i my změnili své nasměrování,
své cíle. Chce být svědkem zázraku změny našich vztahů – jak vztahu k Němu, tak i těch mezilidských.
„My milujeme, protože Bůh napřed miloval
nás.“ (Bible – 1. list Janův 4,19)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
k sobotním bohoslužbám 10. a 24. 4. na adresu
Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího slova a od 10.30 hod.
následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt
na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor Škrla) http://
www.casd.cz

SÁDROKARTON
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota
v 7.30 h.
Květná neděle, 28. 3. v 8.30 žehnání ratolestí
v parku, průvod, zpívané pašije.
Křížová cesta na Urbánek, Květná neděle 28.
3. od sv. Jana v 15.00.
Zpovědní dny před Velikonocemi – pondělí
29. 3. a úterý 30. 3. farní kostel, od 17.00 do
19.00.
Zelený čtvrtek,1. 4. v 18.00 mše sv. na památku poslední večeře Páně, adorace v Getsemanech do 24.00.
Velký pátek, 2. 4. den přísného postu, 18.00
obřady s uctíváním sv. kříže, adorace od 7.30
do 24.00.
Křížová cesta městem na Velký pátek, ve 21.00
od kostela.
Adorace u Božího hrobu, 3. 4. Bílá sobota,
vstup od fary, od 7.30 do 16.00.
Vigilie Vzkříšení Páně se křty dospělých, 3. 4.
sobota, 20.30 před kostelem.
Slavnost Vzkříšení Páně, neděle 4. 4. mše sv.
v 8.30 a 18.00, žehnání pokrmů.
Pondělí velikonoční, 5. 4. mše sv. pouze v 7.30.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8. 4. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 9. 4. dopoledne.
Obnova pro mládež, rozlišování životního povolání, sobota 10. 4. na faře.
Pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic,
neděle 11. 4. autobusem.
Farní divadlo Vendulka a 11 trpaslíků, 17. –
18. 4. fara.
Divadlo Járy Pokojského, Cimrman: Lijavec,
24. 4. 19.00 fara.
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Zajímá vás dûní ve Slavkovû?
Chcete dennû ãerstvé zprávy?
Nav‰tivte webové stránky:

www.veslavkove.cz

sádrokartonové pﬁíãky, podhledy
stropní akustické podhledy
tepelné a zvukové izolace
plovoucí podlahy
pÛdní vestavby
D O D Á V K A A M O N TÁ Ž

Milan Slezák

Kontaktní osoba:
Milan Slezák - 602 765 729
Ondřej Slezák - 724 261 813

Pod Vinohrady 302
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 221 641, 544 227 676
e-mail: slezak.emes@volny.cz

Polední MENU • spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika
• fotogalerie • diskuse pod
ãlánky • program kina •
krátká videa z akcí

www.veslavkove.cz
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Tomáš Garrigue Masaryk a heršpický sbor
V neděli 7. března jsme si připomněli 160. výročí narození prvního prezidenta Československé
republiky Tomáše Garrigue Masaryka. Málo kdo
ví, že jeden z důležitých momentů v jeho životě
je svázán se vsí z okolí Slavkova, s Heršpicemi.
Přijdete-li do evangelického kostela vypínajícího
se nad Heršpicemi, hned za vchodovými dveřmi
na pravé straně uvidíte pamětní desku s nápisem:

Tato deska byla osazena do předsíně kostela
při padesátém výročí Masarykova přestupu na
podnět faráře Oskara Opočenského, který jej formálně do reformovaného sboru v Heršpicích přijímal. Ona „formálnost“ byla v tom, že evangelický farář O. Opočenský T. G. Masaryka
k přechodu k evangelické víře nepřipravoval, ani
jej k tomu neinspiroval. Masaryk, v té době soukromý docent na filosofické fakultě ve Vídni,
často pobýval v bydlišti svých rodičů v Kloboukách u Brna. Býval zde se svou manželkou Charlottou a dětmi Herbertem a Alicí. Byla to pro
Masaryka doba, kdy byl již politicky činný, vedl
spor o rukopisy, resp. o pravost rukopisu Zelenohorského a Královédvorského a proslavila ho
jeho práce „Sebevražda“. V „Sebevraždě“ se
mimo jiné přiklonil i k názoru, že bez víry, bez

náboženství nelze dobře žít. Jedním z důsledků
nezakotvenosti bez náboženství je pro něj i sebevražda. Pro TGM to nebyla jen teorie, ale snažil se uvést své myšlenky i do osobní životní
praxe. Hledal pro sebe tedy i náboženství, které
by mohl se svou rodinou žít. Právě v Kloboukách našel k rozhovorům o víře velmi vzdělaného a moudrého faráře reformovaného sboru
Ferdinanda Císaře. Farář Císař Masaryka nepřesvědčoval, aby do evangelické církve vstoupil.
Naopak. T. G. Masaryk jej sám vyhledal a farář
Císař dlouho váhal, zda má Masarykově žádosti
o přestup vyhovět. Masarykovy důvody pro výstup z katolické církve se mu jevily příliš racionální a hlavně negativistické vůči víře, ve které
byl vychován. Pozitivních důvodů pro přestup
u něj mnoho neshledával. Profesor Masaryk ale
uváděl jako důvod nejen vnitřní rozchod s katolictvím, ale hlavně touhu žít víru opřenou
o Písmo a českou tradici i se svou rodinou. Chtěl
vychovávat své děti ve víře, která by vyhovovala
oběma manželům. Paní Charlotta, byť unitářka,
k evangelické církvi posléze také (na nějaký čas)
přestoupila.
Po velmi zevrubných a přátelských rozhovorech mezi farářem F. Císařem a T. G. Masarykem
bylo tedy rozhodnuto. Přestup se však neměl
konat ani v místě stálého ani přechodného bydliště rodiny Masarykovy (Vídeň, Klobouky), aby
se z něj nestalo okázalé politikum. Proto bylo
dohodnuto, že TGM bude přijat do církve v sousedním sboru Klobouk, a to v Heršpicích. 30.
srpna 1880 se tedy třicetiletý Tomáš G. Masaryk
vydal se stejně starým farářem Ferdinandem Cí-

sařem pěšky do Heršpic cestou, po které chodívali heršpičtí evangelíci do klobouckého sboru
v době, kdy neměli svůj vlastní sbor. Šli přes
Dambořice, kolem Bílého Vlka a asi po 3 hodinách stanuli u heršpické fary, kde je už očekával farář Oskar Opočenský. Když se představili,
řekl Masaryk hned zpříma: „Přicházím, abyste
mne přijal do církve,“ načež mu Opočenský odpověděl: „S radostí.“ Po večerních rozhovorech
a noclehu na faře došlo ráno k formalitám přestupu. Byli určeni dva svědci, heršpičtí presbyteři
(členové staršovstva, které řídí spolu s farářem
evangelický sbor) František Pilát z č. 10 a František Ručný z č. 8. Přítomen byl také kostelník
František Kučera z č. 65. Ráno pak napsal Masaryk ve farní kanceláři oznámení, jak žádal
státní zákon, okresnímu hejtmanství ve Vyškově,
že z katolické církve vystupuje a vstupuje do
církve evangelické helvetského vyznání. Po 10.
hodině se přítomní odebrali do kostela, kde Masaryk odpověděl na otázky ohledně svého vyznání a věrnosti evangelické církvi a byl přijat
slovy faráře Opočenského: „Jak jste uvěřil, staniž se vám… Bůh sám, který dobré dílo ve vás
započal, jej také dokonej.“
T. G. Masaryk pak opravdu chodil pravidelně
na bohoslužby v klobouckém sboru, též ve Vídni
se účastnil na bohoslužbách. Dokonce napomohl
k rozhodnutí vídeňského filosofa Edmunda Husserla, aby se dal pokřtít právě v evangelické
církvi. Denně čítával s rodinou v Kralické bibli.
Když pak i vlivem změny prostředí v pravidelných návštěvách bohoslužeb ochladl, neztratil
spojnici s evangelickým křesťanstvím.
Až někdy zavítáte do Heršpic, nezapomeňte
se podívat i k evangelickému kostelu na kopci.
A pokud si chcete prohlédnout pamětní desku ke
vstupu T. G. Masaryka do evangelické církve
a vidět i prostor, ve kterém TGM tak učinil, stačí
zazvonit na faře naproti kostelu.
Jarmila Řezníčková, farářka

Moje konto
Jarní rozjímání z roku 1947
(7. 3. 1947)
Již se země otevírá, jarem voní tání,
probouzí se v srdcích víra.
Holou dlaní hnětem vlhkou, obnaženou hlínu,
Černou hlínu živitelku, v tichém rozjímání,
malý hlouček zocelených věrných dcer a synů.
T. G. Masaryk ve Slavkovû v roce 1931

Foto: archiv bmtypo

T. G. Masaryk a Slavkov u Brna
U příležitosti 160. výročí narození T. G. Masaryka bychrád připomeněl jeho dvě návštěvy
Slavkova u Brna.
Poprvé zavítal Masaryk do Slavkova 16.
června 1924, tedy v době, kdy byl podruhé zvolen prezidentem (květen 1920; poprvé byl zvolen
v nepřítomnosti 14. listopadu 1918). Z dochovaných fotografií je zřejmá obrovská účast obyvatel. Doprovod mu dělal tehdejší starosta Slavkova František Hrozek a kromě něho přivítala
prezidenta i žákyně 4. třídy Daniela Fialová. Na
uvítání prezident odpověděl: „Nemohu ve vašem
městě nevzpomenouti bitvy tří císařů. Vždyť
jsem dnes projížděl bojiště. Světová válka pohřbila tři císařství. Na jejich místě vznikly re-

publiky a demokracie. Také naše republika. Republika a demokracie klade každému občanu
velké úkoly. V demokracii je každý občan státem. Věřím, že svým úkolům dostojíte.“
Jeho druhá návštěva Slavkova se uskutečnila
5. července 1931 (v jeho třetím volebním období
– zvolen byl v květnu 1927). Uvítal ho starosta
rudolf Tesařík. Bylo to v době konání Napolenské výstavy na zámku (28. 6.–19. 7. 1931), nad
kterou převzala záštitu čs. vláda. Na její zahájení
se dostavili i nejvyšší státní představitelé
a mnoho zahraničních hostů (např. vojenská delegace z Francie). Prezident-osvoboditel výstavu
navštívil a s její úrovní byl velmi spokojen. Podepsal se i do školní kroniky.
red.

Nad obzory usínají zimní písně vraní.
Vydrhnuté střechy chalup crčí do okapů.
Čeká práce, těžká práce národ tvrdých chlapů,
práce, která chlebem voní svobodného stolu.
Natoužili jsme se po ní v hořkých dobách
spolu…
Nuže jděme, jděme všichni s dětskou vírou
v tváři.
Jen se ještě pomodleme:
Moudrý hospodáři, hvězdo ve vesmíru,
dejž pro naši víru, nechť se dílo zdaří.
Vyslyš proseb slova, přijmi vděčnost díků,
uč nás hospodařit, otče Masaryku!
Sedmého března jsme vzpomněli 160. výročí
narození prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka.
LK
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V˘roãní schÛze Motoklubu Austerlitz
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Foto: R. Lánsk˘

Motoklub Austerlitz informuje
Výroční členská schůze MK Austerlitz se konala 10. března v prostorách Zámecké vinárny.
Mimo základní program, jako je prezentace, výběr
příspěvků, hodnocení uplynulé sezony apod. bylo
sdělení termínů, pořádaných akcí v letošním roce.
Před započetím závodů je nutná úprava motokrosové tratě za firmou Likos. První závod se koná
1. května, a to 7. Fechtl cup, další závod třídy MX
Přebor Moravy 30. května. 15. nebo 16. května je
jako loni připravován závod do vrchu v serpentinách, spojený s hlavním závodem automobilů.
U této akce zatím není potvrzen termín konání.
Schůzi nevštívil, jako každoročně, místostarosta
městského úřadu p. ing. Doležel a ředitel TSMS
pan Lánský. Pan místostarosta hodnotil činnost
MK a pan Lánský vše dokumentoval kamerou.
Oba členové radnice nás svou návštěvou potěšili.
Dále byla zhodnocena činnost a úspěchy mladých
členů. V anketě Sportovec Slavkova za rok 2009
byli vyhodnoceni Honzík Musil a Lukáš Michalčík. Lukáš celou zimu pilně posiluje 2x týdně v tělocvičně. Začátkem března byl již trénovat na motorce ve Vážanech, kde ale zrovna neměl štěstí. Při
průjezdu jedné zatáčky této náročné trati mu podklouzlo přední kolo, zřejmě ještě na tvrdém nerozmrzlém povrchu. Spadl a zlomil si klíční kost,
což je nejčastější úraz při pádu motorkářů. Je to

škoda na začátku sezony, ale Lukáš je tvrdý a houževnatý sportovec. Přejeme mu brzké uzdravení.
Přítomný Karel Májek nás seznámil s výsledky
loňské sezony. Začátek nebyl dobrý – změna motorky ze 125 ccm na 600 ccm. Velký rozdíl jak ve
váze, tak ve výkonu motorky, také trochu smůla
v Brně, kdy nepozorný rakouský jezdec neubrzdil
svůj stroj a zezadu Májka srazil. Vše napravil na
podzim v Mostě, kde měl možnost testovat a trénovat na dobře připraveném a výkonějším stroji
Kawasaki 600 a tím si zajistil účast ve třídě Supersport 600 v r. 2010 v novém dobrém týmu.
Z 36 jezdců skončil na prvním místě.
Letošní sezona bude určitě pro K. Májka klidnější, a tím snad i úspěšnější.
Zlatým hřebem schůze byla připravovaná návštěva našeho MK Frenkym Mrázkem s paní Jarmilou. Oba přijeli na pozvání (popisováno již
v minulém čísle Zpravodaje). Na závěr schůze se
s tímto nestárnoucím talentem a mistrem v rychlostních silničních závodech všech motoznaček
a tříd rozvinula očekávaná debata. Padalo mnoho
otázek na Frankyho neuvěřitelné zážitky v jeho
kariéře. Od těžkých začátků emigranta bez prostředků a znalosti jazyka až po propracování se na
mnohonásobného mistra Kanady a USA. Přiznal,
že v jednom dni absolvoval šest závodů a všechny

Frank Mrázek

Foto: R. Lánsk˘

vyhrál. Jeho dlouholetá činnost se neobešla bez
těžkých havárií. Při závodě Superbiků v USA –
Daytonu – mu praskla zadní pneumatika ve
300 km rychlosti, kdy utrpěl těžká zranění, podle
jeho vyjádření snad všech částí těla a byl v bezvědomí 11 dní. Vyprávěl o nehodách více, ale nic
ho neodradilo od v pokračování závodění. Byli
jsme s jeho návštěvou i jeho vyprávěním velmi
spokojeni. I on sám mi druhý den telefonoval
a chválil si velmi přátelskou a kamarádskou atmosféru v našem MK. Těší se na 8. a 9. květen,
kdy slaví své 74. narozeniny, jako každý rok při
tréninku a závodech ve Starém Městě u Uh. Hradiště na silničních závodech, kam nás také zve.
I v tomto závodě bude na stupních vítězů, pokud
mu nevypoví jeho letitý stroj triumph. I do St.
Města jezdí spousta příznivců ze Slavkova, tak
jako na Kyjovský okruh. Byl to krásný a věcný
večer s bohatou diskusí přítomných.
J.M.

Kalendář akcí – duben 2010
Datum

hod.

druh

1. 4.

17.00

výst.

1. 4.

17.00

11. 4.

13.30

16. a 17. 4.
20. 4.
22. 4.
22. 4.

17.00
14.00
17.00

23. 4.
od 11.00
24. a 25. 4.
Probíhající výstavy:
do 2. 5. 2010
do 28. 5. 2010

akce

místo konání

Výstava „Už je tu jaro“. Kolekci kraslic zapůjčených od sběratelů z Mohelnicka, Přerovska, Olomoucka Zámek Slavkov – Austerlitz
a Valašsko-Meziříčska doplní velikonoční dekorace Ilony Zykové. (15–17.30 ukázka zdobení kraslic)
Výstava bude k vidění do 11. 4. 2010 souběžně s provozem zámku. Součástí zahájení výstavy 1. 4. bude
od 15 do 17.30 hodin prodejní velikonoční výstava P. Tauberové a M. Drápalové s ukázkou zdobení kraslic.
výst. Vernisáž a výstava „Sightseeing“. Výstava díla akademické malířky Marisy Ivany Fila z Heidelbergu
Zámek Slavkov – Austerlitz
představí různé styly: malbu, kresbu, textilní koláže. Výstava bude k vidění do konce května 2010
souběžně s provozem zámku.
kult.
Zájezd do divadla Radost na pohádku O Honzovi a zakleté princezně
divadlo Radost Brno
(odjezd od kostela), cena: 160 Kč (vstupné + doprava)
výst. Prodejní zahradnická výstava – v pátek 16. 4. 12–17 h., v sobotu 17. 4. 9–17 hod., vstup zdarma
zámecký park
kult.
Hudební večer žáků
sál ZUŠ Fr. France
spol. Předvolební diskuze k reformě zdravotnictví a sociálního systému
zasedací místnost MěÚ
výst. Vernisáž a výstava „Život je i v podzemí“. Výstava prací žáků mateřských a základních škol regionu zámecké podzemí
slavkovska představí rostliny a zvířata z papíru, textilu a plastů, která žijí v podzemí i pod zemí.
K vidění do 30. 7. 2010 souběžně s provozem zámku.
kult.
Slavkovské memento – festival válečné literatury faktu
Zámek Slavkov – Austerlitz
sport. 1. MČR Slavkov. Závod automobilových modelů
areál Auto RC Slavkov

poﬁadatel

Zámek Slavkov – Austerlitz

Zámek Slavkov – Austerlitz

DDM Slavkov
Zámek Slavkov – Austerlitz
ZUŠ Fr. France
Svaz diabetiků
ZS-A a školy

Zámek Slavkov - Austerlitz
www.arcslavkov.cz

Prezentace nového projektu „Po stopách Napoleonských válek na Moravě“. Tento projekt je návštěvníkům zámku
přiblížen v prostorách před zámeckou kavárnou, přístupný je souběžně s provozem zámku do 2. května 2010.
„Cesta kolem světa“ – výstava žáků ZUŠ Fr. France Slavkov u Brna přibližuje jednotlivé kontinenty s jejich prostředím
a obyvateli a také památky, které zde vznikly. Výstava tak zprostředkovává seznámení se s různými civilizacemi a zajímavými místy naší planety.

Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v dubnu: úterý – neděle 9–16 hod., poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.
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Jak pokračuje výuka golfu ve Slavkově
V srpnu vám Zpravodaj přinesl rozhovor s trenérem golfu Jiřím Kromichalem, který ve Slavkově rozjel program popularizace a zpřístupnění golfu nejmladším hráčům. Vydala jsem se tedy zjistit, jak
jeho snažení pokračuje.

Nácvik odpalu

Foto: H. Sokoltová

Letošní zima sněhem nešetřila. Ambiciózní
plány mladých hráčů extraligy však vyžadují
intenzivní trénink i v době, kdy se na hřiště
nedá vstoupit. Nejen jim, ale také dětem, které
si v loňském roce golf vyzkoušely a rozhodly
se v něm pokračovat, vyšla vstříc slavkovská
radnice i vedení ZŠ Komenského. Díky nim se
golfu nyní daří ve sportovní hale.
Ve sportovní hale probíhají v sobotu a neděli
tři dvouhodinové tréninky. Trénují zde děti od
pěti let i nejlepší mladí hráči klubu, kteří reprezentují Golf Club Austerlitz v extralize. Trenér Kromichal si libuje, že má v extralize tým
chlapců i děvčat, což zatím není v republice obvyklé. Jeho svěřenkyně Irena Foretová se loni
stala mistryní klubu. Také ona piluje své umění
pod střechou sportovní haly.
Mezi dětmi, které o víkendech chodí na golf,
převažují prý překvapivě dívky. „Všechny kluby
v republice mají problém s malým počtem děvčat zajímajících se o golf. U nás máme „babinec“ a naopak nám chybí kluci okolo 8–10 let.

Kluci chodí už většinou na fotbal, florbal nebo
hokej. Chceme tedy navázat spolupráci s jejich
trenéry, aby občas zašli také na golf,“ říká Jiří
Kromichal.
Co vše se dá natrénovat v hale? „Zimní trénink slouží k vylepšení švihu a puttování. Výhodou je, že hráči bez rušících jevů jako je vítr,
chladné počasí, či špatné odpaliště, mohou pilovat na pohybovém harmonogramu. Před zrcadlem a zpomaleně si osvojí svůj ideální švih
a tent potom začne provádět i s míčem. Protože
let míče končí již po 5 metrech, stává se pro
hráče irelevantní a koncentruje se více na
správný pohyb, který si chce zažít. Tento proces
se spojuje s mentálním tréninkem, hráč si
správný pohyb zakóduje. Ale to již začínám prozrazovat svá tajemství, po kterých se soupeři
již léta pídí.“
Odpaly hráči trénují na silných rohožích (samozřejmě v barvě golfového pažitu) a lehké
tréninkové míčky po prudkém letu neškodně
končí v sítích natažených od stropu.
Na speciální platformě SAM Putt Lab
mohou hráči trénovat také přesnost při posílání
míčku do jamky. Jiří Kromichal vysvětluje:

¤editel Z· Komenského V. Soukop Foto: H. Sokoltová

J. Kromnichal a I. Foretová

Foto: H. Sokoltová

„Tento počítačový systém pomáhá hráči analyzovat techniku puttování. Měří rotaci, ukazuje
hráči, do jakého místa trefuje míč, jestli má příliš dlouhý nebo krátký nápřah a tak dále
a podle toho hráč vidí, kde dělá chyby. Stejným
způsobem trénuje i Tiger Woods.“

Golf ve škole
Golf se díky spolupráci golfového klubu ve
Slavkově a ředitele Soukopa stal součástí osnov
na ZŠ Komenského. Zdejší učitelé tělocviku
Petr Žižlavský a Renata Macharová absolvovali
cvičitelský kurz v Praze, zaštítěný Českou golfovou federací. Díky vybavení, které částečně
zapůjčil Jiří Kromichal (hole) a daroval majitel
hřiště ve Slavkově pan Radim Válka (odpalovací
rohože), může nyní škola samostatně vyučovat
golf jako součást hodin tělocviku.
Novinkou je i možnost přihlásit do Golf
Clubu Austerlitz děti, jejichž rodiče nejsou
členy klubu. Dříve bylo členství v klubu možné
pouze pro ty děti, jejichž rodiče členy byli.
Cena za členství dětí je v podstatě symbolická,
zvlášť když vezmeme v úvahu, že součástí této
ceny je i pojištění pro případ úrazu nebo poškození vybavení hřiště. Děti dostanou v letní
sezoně možnost si přivydělat na vlastní hole.
„Ti nejlepší hráči si na svoje hole vždycky vydělali,“ tvrdí Jiří Kromichal.
Hana Sokoltová

VIBROMASÁŽNÍ
POSILOVACÍ STROJ
www.brejskova.cz

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

pátek 19. dubna do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Nácvik patování

Foto: H. Sokoltová
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Dûti M· Zvídálek s Moranou

Foto: 3x archiv M·

Děti MŠ Zvídálek se loučily se zimou
Roční svátky jsou jako perličky navlečené na
hedvábnou stužku života. Vzpomeňme si na své
vlastní dětství. Co se nám uchovalo v paměti?
Většinou to, co jsme sami hluboce prožili, co se
dotklo našeho nitra, čeho jsme se aktivně spolu
s ostatními zúčastnili. Příjemné pocity z dětství na
nás působí dodnes jako maminčino pohlazení…
V naší mateřské škole usilujeme o to, abychom
děti od malička nenásilně, prostřednictvím zajímavých aktivit a činností vedli k poznávání lidových zvyků a tradic, které jsou nevyčerpatelnou
klenotnicí našich předků a rituál spojený s vynášením Morany k nim bezesporu patří.
Nové jaro musí každoročně vyhrát svůj tuhý
boj s odcházející zimou. Aby jaro opět zvítězilo
a mohlo k nám přijít se svými laskavými a životadárnými silami, musíme mu i letos tak trošku
pomoci. Obzvlášť po letošní dlouhé a tuhé zimě

jaro všichni toužebně vyhlížíme, a proto jsme se
s chutí společnými silami pustili do výroby Morany, abychom s ní hned po Smrtné neděli vyrazili k potoku a definitivně se se zimou už konečně
rozloučili.
Činnosti předcházelo společné plánování a poučení dětí, o tom, kdo že to ta Morana vlastně je
a jak by asi měla vypadat. Děti se s nadšením
pustily do její výroby, při činnosti se průběžně
střídaly, navrhovaly různá řešení a měly radost
ze společně vytvořené postavy, která dotvářela
estetický vzhled tříd a na svém trůnu trpělivě čekala na den, kdy mělo být její zimní vládnutí
ukončeno.
Pondělní ráno po Smrtné neděli přišel ten
správný čas. Nejdříve se ale slušelo „paní Zimě“
poděkovat za všechny její radovánky, dary i slavnosti, které nám za své vlády přichystala a říci jí,

aby se k nám za rok zase v plné síle vrátila, ale
teď už musí opustit trůn a předat svou vládu jaru.
Za zpěvu písní a recitování básní a říkadel se průvod dětí s Moranou vydal k potoku. U mostu udělaly děti kolem Morany kruh, naposledy ji zazpívaly, nosily ji špalírem, až přišla chvíle, kdy jsme
ji svrhli z mostu dolů. Morana se houpala na vlnách, a my jí mávali a popřáli šťastnou cestu. Odplavala z města neznámo kam a snad se už nevrátí, i když se jí od nás moc nechtělo. Zpátky do
školky jsme si přinesli jaro (létéčko), abychom se
už konečně mohli radovat z teplých slunečních
paprsků, jarních kytiček i zpěvu ptáčků. Doufejme, že letošní jaro už nebude muset se zimou
dlouze bojovat a brzy ji přemůže. Přetahovanou
zimy s jarem budeme pečlivě pozorovat i my
v přírodě kolem sebe.
Učitelky ze třídy Včelky

Velká soutěž o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz
Vyhodnocení z minulého čísla:
na obrázku byla populární zpěvačka Anna K.
Ze správných odpovědí byli vylosováni tito výherce:
1. cena – poukázku na 1000 Kč
do Zámecké restaurace Austerlitz získává Naďa Urbancová, Slavkov u Brna
2. cena – knihu získává Olga Spáčilová, Kobeřice u Brna
3. cena – knihu získává Věra Ručová, Heršpice
Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz
a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.
Odpověď pošlete na mailovou
adresu info@bmtypo.cz nebo
poštou: Sl. zpravodaj, Brněnská
642, Slavkov u Brna nejpozději
do 15. dubna. Úspěšní řešitelé
budou zařazeni do slosování.

Vítěz obdrží od Zámecké restaurace Austerlitz poukázku v hodnotě 1000 Kč na konzumaci
v Zámecké restauraci. Druhý
a třetí v pořadí získá od vydava- Otázka: V roce 2007 navštívil slavkovský zámek prezident jednoho evtelství BM typo knihu.
red. ropského státu (na fotografii vpravo). Kdo to byl?

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie
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Poradenská kancelář pro léčebnou
metodu MUDr. Jonáše
• Na základě měření přístrojem Salvia sestavím individuální toxickou mapu
organismu a navrhnu optimální detoxikační postup.
• Detoxikace čistě přírodními prostředky originální informační a rezonační bylinné preparáty, které zbaví organismus toxinů ze životního prostředí, z potravin, metabolitů i infekcí a především skrytých infekčních ložisek, jež jsou
společně s výše uvedenými toxiny hlavní příčinou civilizačních nemocí.
• Vhodné pro děti i dospělé.
• Doplňkový prodej přírodních vitaminů a minerálů.
• Prodej výrobků aloe vera.

Objednávky na tel.: 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov
www.jonas-klub.estranky.cz, e-mail: zdrazilova.m@email.cz
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S jarem opět zahajují cyklostezky
Je zbytečné představovat na tomto místě akci
DSO Ždánický les a Politaví – cyklostezky. O této
všeobecně známé a oblíbené akci již bylo napsáno dost. Ale přesto se pokusím o několik doplňujících informací.
V loňském roce byl vydán
nový typ průkazek. Novinka
spočívá v tom, že průkazky
neplatí jen jeden rok, ale
pokud nestihnete objet všech
27 obcí během sezony, můžete pokračovat v příštím nebo dalším roce. Z toho
je zřejmé, že cyklistická sezona už vlastně začala
a můžete vyjet „sbírat razítka“. Pro ty, kteří vloni
zaplněnou průkazku již odevzdali (nebo pro nové
účastníky), jsou vytištěny a připraveny od pondělí
8. března k vyzvednutí průkazky nové. Vyzvednout si je můžete v obcích na obecních úřadech
a ve Slavkově na podatelně městského úřadu.
Mnohý účastník cyklostezek mně určitě potvrdí, jak zajímavé je pozorovat změny v obcích.

Někde dostane novou fasádu obecní úřad, někde
opraví školu, faru, postaví novou autobusovou zastávku atd. Snad proto se každoroční pouť po obcích našeho regionu nemůže omrzet. Většina
z cyklistů už má i svou oblíbenou hospůdku, kde se nezapomene nikdy zastavit na
kofolu.
Pokud se vám letos podaří
navštívit na kole všech 27
obcí svazku Ždánický les
a Politaví, odevzdejte vyplněnou průkazku s razítky do 5. září na podatelně MÚ (nebo v obcích
na obecní úřad). Potom budete pozváni na společenskou akci s vyhodnocení cyklostezek u příležitosti oslav 15 let trvání Dobrovolného svazku
obcí Ždánický les a Politaví, která se letos uskuteční v neděli 19. září ve Slavkově. Zde také dostanete dárek od DSO a diplom, budete zařazeni
do slosování o zajímavé ceny a výborně se pobavíte.
red.

Slavkovský pétanque hodnotil
Hráči slavkovského klubu PC AUSTERLITZ 1805 se opět po roce sešli na
valné hromadě klubu, která se konala
6. února v restauraci Špitálka. Jedním
z bodů valné hromady bylo i bilancování uplynulé sezony a plány na tu
příští. Rok 2009 byl pro klub úspěšný.
Námi pořádaný turnaj v zámeckém
parku si opět udržel vysoký standard
a byl ostatními hráči, včetně těch zahraničních, hodnocen jako jeden z nejlepších v republice. Co se týká hráčských úspěchů, tak jako nejlepší hráč
klubu byl opět vyhodnocen Filip Bayer.
V loňské sezoně získal již třetí titul juniorského mistra republiky, na MČR
dospělých skončil na čtvrtém místě
a reprezentoval Českou republiku na
MS v Tunisu. Letos se již Filip nebude
zúčastňovat juniorských soutěží a plně
se soustředí na kategorii dospělých. Do
budoucna bychom chtěli, aby se pétan- Filip Bayer
que stal ve Slavkově sportem běžně rekreačně
váhejte s prvním sluníčkem vyrazit s partou přáhraným a třeba tím i překvapil delegace z frantel prožít aktivně některé odpoledne. Pro ty,
couzského družebního města. Pétanque je hra,
kteří neznají pravidla, přikládáme jejich jednokterá, i když se nehraje na vrcholové úrovni, naduchou verzi. Pokud by se někdo chtěl dozvěvozuje přátelskou a pohodovou atmosféru
dět více, neváhejte napsat na e-mail milana hlavně jde hrát v každém věku. Slavkov nabízí
bayer@volny.cz. Všechny budoucí hráče nebo
k jejímu provozování skvělé prostředí a tak nejen příznivce této hry zveme v červenci do zámeckého parku na mezinárodní turnaj, kde budete mít možnost zhlédnout pétanque v jeho
sportovní podobě.
PC AUSTERLITZ 1805
Kulturní a vlastivědná společnost Podvalák,
Základní a Mateřská škola v Bošovicích vás zvou
na XVI. ročník Velikonočního posezení, které se
koná v kulturním domě v Bošovicích o velikoAhoj kamarádi atleti,čas běží neúprosně jako
noční neděli 4. dubna od 15 hodin. na programu
na stopkách, a ani jsme se nestačili sejít, abybude vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ Bošovice,
chom ještě zavzpomínali na doby, kdy být atlevystoupení ženského pěveckého sboru z Lovčitem Slavoje Slavkov byla čest a velké sportovní
ček, ukázky výroby velikonoční výzdoby, přednasazení a hlavně srdeční záležitost každého
vádění a výuka vazeb sušených květin, výstavka
člena oddílu. Proto všechny bývalé atlety prožákovských prací s velikonoční tematikou, výsím ať vezmou dne 8.května 2010 v 15 hodin fostavka motýlů a brouků, výstavka fotografií
tografie,dobrou náladu a dostaví se na start maz New Yorku a Washingtonu D.C., pletení veliratonu do Zámecké vinárny U Edy, sportu zdar!
konočních žil, vyhodnocení soutěže o nejhezčího
Pokud někdo něčemu nerozumí ať volá orgadinosaura.
nizační sekretářce srazu 724 145 627
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
M.Ž.+E.A.
Srdečně zvou pořadatelé.
red.

Velikonoční posezení

Setkání bývalých atletů
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje
2012 Dosud nikdy v historii se nestalo, aby jediné datum mûlo tak zásadní v˘znam pro tolik kultur, náboÏenství, vûdcÛ a vlád. Velkolep˘
dobrodruÏn˘ pﬁíbûh o globální katastrofû, jenÏ zpÛsobila zkázu svûta
a o hrdinném boji tûch, kteﬁí pﬁeÏili.
BACHA KOU·E! MEGAN FOX, AMANDA SEYFRIED. Pﬁekrásná
a svÛdná roztleskávaãka Jennifer, poté co se jí zmocnil temn˘ démon,
posouvá zlo na dosud neznámou úroveÀ. Pﬁipravte se na spoustu
vzru‰ujících i krvav˘ch scén.
ULOVIT MILIARDÁ¤E TOMÁ· MATONOHA, ESTER JANEâKOVÁ,
JÍ¤Í MÁDL, MIROSLAV ETZLER, MILAN ·TEINDLER. Miliardáﬁe
touÏí ulovit kaÏd˘ i kaÏdá. Policisté, novináﬁi, politici, umûlci, dámy
i chlápci od náboÏenství. Komedie mÛÏe zaãít…
MÒJ ÎIVOT V RUJNÁCH RICHARD DREYFUSS, NIA VARDALOS.
Romantická komedie, jeÏ se odehrává mezi zbytky starovûk˘ch ﬁeck˘ch chrámÛ.
MUÎI V ¤ÍJI HANZLÍK,VANâUROVÁ, LÁBUS, ZEDNÍâEK, BARE·,
CHMELA, PLESL, VRBKOVÁ, HUBA. Komedie o lásce a vábení jelenÛ.
ZAKLET¯ V âASE ERIC BANA, RACHEL Mc ADAMS. Poddejte se
nadãasové lásce pﬁi sledování tohoto nádherného pﬁíbûhu o cestû
dvou srdcí uvûznûn˘ch v ãase a osvobozen˘ch láskou. Film natoãen˘
podle kniÏního bestseleru, splétá osud a oddanost, minulost a budoucnost a mûní mimoﬁádnou lásku v mimoﬁádn˘ milostn˘ pﬁíbûh.
OZBROJENÍ A NEBEZPEâNÍ MATT DILLON, JEAN RENO, LAURENCE
FISHBURNE vévodí tomuto akcí nabitému a vzru‰ujícímu thrilleru.
Ozbrojen˘ doprovod cenné zásilky riskuje vlastní Ïivoty, kdyÏ se pou‰tí do nebezpeãné akce… proti vlastnímu zamûstnavateli.
LEDOVÉ SNY TAYLOR FIRHT, ROB MAYES. Mladá, krásná a talentovaná
Alexis pochází z malého mûsteãka a stává se krasobruslaﬁskou superstar. Ale její cesta k úspûchu není snadná. Stojí ji spoustu úsilí, sebezapﬁení a hlavnû ve svém domovû zanechává i svého milovaného pﬁítele.
KONSPIRACE V ELESCORIALU JULIA ORMOND, JASON ISAACS
Napínav˘ thriller vycházející ze skuteãn˘ch událostí, se odehrává ve
·panûlsku 16. století. Na dvoﬁe krále Filipa II. mezi sebou bojují o moc
dva znepﬁátelené rody a pomocí intrik se snaÏí získat místo na slunci.
SIMPSONOVI Vítejte u pra‰tûné, ujeté a srandou nabité ãtvrté série na
DVD, která obsahuje v‰echny vtípky, legrácky, srandiãky i velké fláky
z moÏná nejlep‰í sezony v historii seriálu, tedy minimálnû do jeho
5. ﬁady.
KRÁLOVA P¤ÍZE≈ NATALIE PORTMAN, SCARLETT JOHANSSON, ERIC
BANA. Historické v˘pravné drama se odehrává na dvoﬁe Jindﬁicha VIII.
Jediné co se mÛÏe postavit mezi dvû sestry Boleynovy je království.
REPORTÉR V RINGU SAMUELL JACKSON, JOSH HARTNETT. Nejlep‰í sportovní film, podle pravdivého pﬁíbûhu.
STVO¤ENÍ V hlubinách zemû ãekají…Co kdyÏ nejsme jedin˘m druhem, kter˘ se vyvíjel miliony let? Expedice do tajemného nitra zemû.
P¤ICHÁZÍM S DE·TùM Nejdrsnûj‰í film JOSHE HARTNETTA.
ATENTÁT NA ST¤EDNÍ BRUCE WILLIS, MISCHA BARTON. Co
v‰echno bys udûlal proto, aby si tû v‰imla nejhezãí holka ze ‰koly?
Komedie s kriminální zápletkou ze studentského prostﬁedí.
TURNAJ ZABIJÁKÒ se koná jednou za sedm let v náhodnû vybraném mûstû. Souboj na Ïivot a na smrt mezi tﬁiceti ‰piãkov˘mi nájemn˘mi vrahy z rÛzn˘ch koutÛ svûta. Poslední kdo pﬁeÏije získá 10
milionÛ dolarÛ. V drsném akãním thrilleru pﬁedvádí svûtová zabijácká
elita to nejlep‰í ze v‰ech moÏn˘ch disciplin.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD
v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.
• Totální v˘prodej v‰ech VHS.
• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰íﬁili ‰irokou nabídku ‰perkÛ ze stﬁíbra, chirurgické oceli
a oceli.
• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá
9–12 h 14–19 h
Út + ât
14–19 h
So
9–11 17–19 h

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574
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3. 4. sobota
4. 4. neděle

19.30 hod. KNIHA PŘEŽITÍ
118 min.
19.30 hod. V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné válce, prochází pustinami kontinentu, který býval Amerikou, osamělý
muž. Cesty patří gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, nebo jen tak. Ale na tohoto poutníka nestačí. Režie: bratři
Hughesovi. Hrají: Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson a další. Akční film USA v původním znění s titulky.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

6. 4. úterý
7. 4. středa

19.30 hod. LÍTÁM V TOM
109 min.
19.30 hod. Hrdina komedie „Lítám v tom,“ Ryan Bingham je šťastný člověk. S hlavou v oblacích neochvějně míří za splněním životního snu,
jenže život bývá pěkná mrcha. Režisér Jason Reitman má slabost pro antihrdiny. Tentokrát se zahleděl do stoprocentního sobce
a to tak neodolatelně, že stvořil jeden z nejlepších filmů uplynulého roku. Hrají: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick,
Jason Bateman. Film USA, v původním znění s titulky.
Vstupné: 60, 65 Kč
Mládeži přístupno od 15 let

10. 4. sobota
11. 4. neděle

19.30 hod. MORGANOVI
103 min.
19.30 hod. Komedie Morganovi vypráví příběh velice úspěšného manželského páru z Manhattanu. Paula a Meryl Morganových, jejichž dokonalý
život má jen jedinou chybičku – rozpadá se jim manželství. Problémy v lásce ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na ně osud
chystá vzápětí, jsou svědky vraždy a stanou se středem zájmu nájemného zabijáka. Film USA v původním znění s titulky.
Režie: M. Lawrence. Hrají: H. Grant, S. Jessica Parker, S. Elliot, M. Kelly a další.
Vstupné: 75, 80 Kč
Mládeži přístupno

13. 4. úterý
14. 4.středa

19.30 hod. LÍBÁŠ JAKO BŮH
110 min.
19.30 hod. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži, to jsou motory komedie poháněné pošetilostmi,sebeiluzemi i sny, kterým
podléhají zamilovaní, nemilovaní a žárliví. Repríza úspěšné komedie Marie Poledňákové. Hrají: Jiří Bartoška, Eva Holubová,
Oldřich Kaiser, Kamila Magálová, Martha Issová a další.
Vstupné: 60, 70 Kč
Mládeži přístupno

17. 4. sobota
18. 4. neděle

19.30 hod. VZHŮRU DO OBLAK
96 min.
16.30 hod. Příběh o 78letém prodejci balonků, který si konečně splní celoživotní sen, když na svůj domek naváže tisíce balonků a odletí
s ním do divočiny Jižní Ameriky. Animovaný film v českém znění. Film USA v původním znění s titulky.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

20. 4. úterý
21. 4. středa

19.30 hod.
16.30 hod.

AVATAR
166 min.
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Příběh se
odehrává ve vzdálené budoucnosti, kde lidstvo objevilo planetu Alpha Centauri B-4. Hlavním hrdinou je paralyzovaný voják Jake
Sully (Sam Worthington), který se pomocí vtělení do uměle vytvořeného hybridního těla noří do světa a kultury Na’vi, původních
obyvatel Pandory, a dostává se doprostřed konfliktu dvou kultur, které mají naprosto odlišné cíle… Režie a scénář: James
Cameron. Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Michelle Rodriguez, Joel Moore a další.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

24. 4. sobota
25. 4. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

ŽENY V POKUŠENÍ
118 min.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty.
Nová komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří Macháček, Roman Zach, Veronika Kubařová.
Vstupné: 80, 85 Kč
Mládeži přístupno

27. 4. úterý
28. 4. středa

19.30 hod.
19.30 hod.

PROTEKTOR
100 min.
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Repríza úspěšného
českého filmu ověnčeného českými lvy. Režie: Marek Najbrt. Hrají: Marek Daniel, Jana Plodková, Jan Budař, Klára Melíšková,
Sandra Nováková, Ríšo Stanke a další.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

1. 5. sobota

10.00 hod.

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

102 min.

Přijďte s námi oslavit Svátek práce při filmovém představení nového českého filmu DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ.
V úvodu bude přednesen projev k 1. máji. Zve ZO KSČM Slavkov. Vstupné dobrovolné
1. 5. sobota
2. 5. neděle

19.30 hod. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
102 min.
19.30 hod. V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka
Dobeška. Natočeno podle stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka. Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová,
Jiří Langmajer, Oldřich Navrátil, Alžběta Stanková.
Mládeži přístupno

4. 5. úterý
5. 5. středa

19.30 hod. PROKLETÝ OSTROV
138 min.
19.30 hod. Izolovaný ostrov uprostřed oceánu . Na něm přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka,
která zmizela. Prokletý ostrov obsahuje ideální ingredience pro dobrý thriller. Režie: Martin Scorsese. Hrají: Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo, Ben Kingsley a další.
Mládeži přístupno od 12 let

8. 5. sobota
9. 5. neděle

19.30 hod. DEŠŤOVÁ VÍLA
96 min.
16.30 hod. Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet
hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se tedy, že jim vezme vodu. Ale nebojte, jak už to bývá
v pohádkách, nakonec dobro a láska zvítězí. Režie: Milan Cieslar. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Petr
Nárožný, Martin Dejdar a další.
Mládeži přístupno
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Pokrytí signálem: Slavkov u Brna, Køenovice,
Hodìjice, Marefy, Buèovice

Délka smlouvy
3 roky
1 rok
neurèito

Cena instalace
900,- Kè
1200,- Kè
1900,- Kè

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

www.rumpova.cz

SIMPLY CLEVER

PŘEKVAPIVÁ
JARNÍ NABÍDKA

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD 22. 3. DO 30. 4. 2010 JEN ZA 99 KČ
Připravte svůj vůz značky Škoda na novou motoristickou sezonu a objednejte jej na jarní servisní prohlídku. Nejen
že dostane tu nejlepší profesionální péči, ale v případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za překvapivě
výhodné ceny. Nenechte si ujít také zvýhodněnou nabídku Škoda originálních dílů a příslušenství.
Další informace získáte na Škoda Auto Info-Line 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122-3
www.autobayer.cz

