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Druhý ročník Slavkovských divadelních dnů na výbornou
V pátek 8. března vstávali členové Farního divadla
Simsala Bim (FDSB), ale i zaměstnanci z restaurace SC
Bonaparte brzo, neboť bylo potřeba dokončit přípravy
na první festivalové představení započaté předešlého
dne, ale i technické zajištění celého festivalu, aby světla

Slovo starosty města

27. dubna

Příští číslo vyjde

Vážení spoluobčané, přestože
datum v kalendáři nás již několik
dnů upozorňuje, že přišlo jaro,
mrazivé noci nám však stále ještě
dávají najevo, že zima se svému
konci úspěšně brání, což nejvíce
dosvědčila bláznivá sněhová nadílka v předchozím i tomto týdnu.
V uplynulých dnech jsem měl
možnost zúčastnit se celé řady velmi zajímavých akcí,
které mě upoutaly natolik, že bych vás chtěl alespoň
o některých z nich krátce informovat ve svém dnešním slově.
Období 1. čtvrtletí kalendářního roku je již pravidelně vyhrazeno pořádání výročních valných hromad
a členských schůzí. Nejinak je tomu i u slavkovských
sdružení a spolků, které zástupce města na svá zasedání často zvou.
(Pokračování na str. 3)

svítila, zvuk zněl, opona se zatahovala, kulisy nepadaly, diváci si měli kam a na co sednout a vyhládlí herci co jíst.

Pátek 8. března
Už před sedmou ranní přicházeli na „Boncek“ organizátoři festivalu a herci z FDSB, protože právě oni zahajovali třídenní festivalový
maraton dopoledním představením shakespearovské komedie Zkrocení zlé ženy, a to pro
studenty ISŠ a vyšší ročníky základních škol.
Před devátou začali přicházet první teenageři,
kteří nakonec zaplnili celý divadelní sál, v němž
to za chvíli hučelo jako v úlu. Někteří byli spokojení, že se ulijí ze školy, jiní natěšení na divadlo, někteří otrávení, že budou muset sledovat
něco, co je nebaví a jiní se stoickým klidem vytáhli své tablety a nerušeně se věnovali svému
programu. Ti méně smělí vytáhli alespoň mobilní telefony, aby během představení vyřídili
spoustu sms-kové korespondence. Dlužno
dodat, že nakonec i ti nejzatvrzelejší kulturní
odpůrci zaujatě sledovali děj a svižně na něj reagovali spontánním smíchem a potleskem, což
herce velmi potěšilo, neboť není pro herce většího trestu než „mrtvý“ nereagující divák. Za
pořadatele musíme říct, že nás mládež mile pře-

kvapila svojí ukázněností, jak před, během, tak i po
skončení představení.
Sotva divadelníci odklidili a odvezli výpravu dopoledního představení, už se chystal večerní programový blok, který sestával z upoutávky, školního dramaťáku Mgr. Ivy Kočí, jehož holčičí tým + jeden
mladý muž nás na chvíli zavedli do vyučování mladých kouzelníků na strašidlácké škole v ZŠ Strašov.
Po ukázce následovala 2. repríza čerstvě nastudované komedie Nejšťastnější ze tří v provedení Mouřínovských ochotníků. Jejich představení patří v Bučovickém regionu k velmi vyhledávaným, a byť se
konalo v závěru posledního pracovního dne, fanoušci tohoto souboru, připutovali za svými oblíbenými herci i do Slavkova. Také mnozí Slavkováci
přišli podpořit první festivalový večer svou účastí,
takže se sál zaplnil více jak z poloviny.

Sobota 9. března
Sobotní odpoledne patřilo slavkovským divadelníkům. Jako první se představily děti z divadelního
kroužku Mgr. Kamily Podzimkové s ukázkou chystané, mimochodem velmi vtipné, pohádky O dvou
princích a pěti tovaryších. Dvacet dětí v půvabných
kostýmech ukázalo, že divadlo ve Slavkově má budoucnost.
(Pokračování na str. 20)
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Tisková konference k zahájení sezony na zámku

Foto: archiv ZS-A

Ohlédnutí za zahájením sezony Zámku Slavkov – Austerlitz
Ve čtvrtek 21. března se uskutečnila v Divadelním sále zámku tisková konference k zahájení společenské a kulturní sezony ve Slavkově u Brna a na
zámku. Oficiální zahájení sezony se touto dobou
koná pravidelně a lze říci, že se stalo určitou tradicí,
přičemž se Zámek Slavkov – Austerlitz zařadil mezi
první památky v ČR, které zahajují sezonu.
Kromě vedení zámku a čelních představitelů
města byli přítomni další představitelé veřejného
i politického života, vedení nejvýznamnějších podnikatelských subjektů a organizací ve slavkovském
regionu, nejvýznamnější obchodní partneři i četní
zástupci sdělovacích prostředků.

První ples

Přítomní hosté byli seznámeni s programem
kulturních a společenských akcí, které si Zámek
Slavkov – Austerlitz připravil pro rok 2013. Vedle
tohoto nabitého programu byla značná pozornost
věnována zbrusu nové expozici Napoleon – Austerlitz, která bude v první polovině roku 2013
slavnostně otevřena a zpřístupněna všem návštěvníkům. Velký ohlas z řad odborné i laické veřejnosti zaznamenala i představená aplikace mobilního průvodce městem Slavkov u Brna.
Věříme, že z pestré nabídky akcí a aktivit si
každý vybere tu svoji a zahájená sezona 2013
bude opět úspěšná.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Foto: archiv školy

Třetí ples
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Jak jsme prožívali masopust ve třídě Kuřátka v MŠ Zvídálek
Hurá, je tu masopustní období a s ním i příležitost
obléci si kostým, nasadit masku, vydovádět se při
tanci a jiných radovánkách. Děti z naší třídy jsou zvídavé, hravé, touží poznávat nové věci a zkoušet neobvyklé činnosti. Proto jsme se po loňských oslavách,
které probíhaly v duchu lidových zvyků a tradic, rozhodli, že letos oslavíme masopust trošku netradičním
pohádkovým způsobem.
A jestli pak víte, kterou pohádku jsme si vybrali?
No přece tu, ve které se připravuje slavnostní výzdoba,

Stavění hradů

chystají královské hostiny, trošku se čaruje, vznešeně
se tančí v honosných kostýmech a slaví se velká
svatba. Uhodnout pohádku O Popelce byla pro naše
děti hračka. Pak už zbývalo jen najít k pohádce klíč,
zapojit fantazii, pohádkově se zasnít a vyzkoušet si dle
zájmu role jednotlivých postav i s jejich pocity. Děti
s nadšením kouzlily s pohádkovou vílou, stavěly
zámky z různých materiálů, provázely cestou plnou
překážek, nástrah a úkolů Popelku až k zámku prince
a prožívaly obdivuhodné chvíle nejen při tanci na zá-
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Souboje

Foto: archiv školy

meckých bálech ve třídě, ale i na společném pohádkovém karnevale MŠ. Jménem Popelky byly také obdarovat ptáčky a lesní zvířátka a nechaly se inspirovat
k dalším činnostem a hrám. Každá pohádka má svůj
začátek ale i konec. Princ Popelku přece jen našel
a oženil se s ní. Ale nám se pohádka tak zalíbila, že
jsme jí vymysleli ještě pokračování. A tak se děti
ocitly s Popelkou a princem na zámku, kde po splnění
zapeklitých úkolů byli chlapci slavnostně pasováni do
rolí rytířů a děvčata získávala titul a řád dvorních dam.
A kdopak v pohádce hrál? Úplně všichni. Děti
s velkým nadšením, paní učitelky s menšími obavami,
aby se vše podařilo a pro ostatní zaměstnance, kteří
sem tam do naší třídy zvědavě nakukovali a pozorovali, jak pohádka pokračuje, se role také našla. Pohádkový projekt přinesl dětem nejenom poznávání lidové tradice nevšední formou, prožitek z jednotlivých
činností, ale i hodně radosti, veselí, zábavného učení,
dětský úsměv i šťastné a spokojené tváře našich nejmenších, což je pro nás velkou odměnou. Takže příští
rok o stejném čase, masopuste zas k nám vrať se!
Děkujeme také rodičům za fantazii a umění při přípravě kostýmů, výzdobě měšců na královské zlaťáky,
zapůjčení knih a CD s hudbou.
Učitelky ze třídy Kuřátka Jitka Bajerová, Marie Vránová
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

V sobotu 16. března jsem se zúčastnil v městském kině JAS výroční členské schůze Místní
organizace Moravského rybářského svazu Slavkov u Brna (dále jen MO MRS či rybáři), kde se
hodnotila činnost této velmi aktivní zájmové organizace v roce 2012 a současně se schvalovaly
plány pro rok 2013. Z hlediska města Slavkova
u Brna mohu stávající i dlouhodobou spolupráci
a součinnost s rybáři hodnotit velmi pozitivně.
Město v roce 1997 po provedené obnově velkého slavkovského rybníka pronajalo toto vodní
dílo právě MO MRS na dobu 30 let za symbolickou částku 100 Kč ročně. Za finanční podpory města bylo v roce 2008 realizováno odbahnění záchytné nádrže (náklady 170 000 Kč)
a v její blízkosti na východní hrázi velkého rybníka bylo samotnými rybáři postaveno technické zázemí (příspěvek 50 000 Kč). V roce
2010 byla provedena obnova kamenného záhozu na severní hrázi velkého rybníka (náklad
150 000 Kč). Ve stejném roce MO MRS zajistil díky získané dotaci spolufinancované vlastními zdroji obnovu malého rybníka. Následně
v roce 2011 i zde byla rybáři umístěna stavební
buňka (příspěvek 22 000 Kč), na níž město ze
svého rozpočtu taktéž přispělo. V roce 2012 byl
rybářům z rozpočtu města poskytnut další účelový příspěvek na vybavení jejich technického
zázemí a na vydání publikace při příležitosti 70.
výročí založení Rybářského spolku Slavkov
u Brna (20 000 Kč). Rybářům patří velké poděkování za to, že nejen vzorně pečují o svůj
vlastní majetek, ale i o pronajaté vodní plochy
včetně travních ploch v jejich okolí. Aktivně se
zapojují do kulturního dění ve městě pořádáním
akcí Rybářský věneček a Benátská letní noc.
Poděkování jim patří také za jejich velmi dobrou práci s mládeží, která od útlého věku získává kladný vztah nejen k rybaření, ale i k přírodě a jejím hodnotám. Tato jejich záslužná
činnost je též pravidelně finančně podporována
z rozpočtu města Slavkova u Brna formou účelových příspěvků na práci s mládeží.
V neděli 17. března jsem zavítal do malého
sálu Společenského centra Bonaparte na výroční členskou schůzi Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna
(dále jen ZO ČZS nebo zahrádkáři). Toto setkání bylo o to slavnostnější, že se uskutečnilo
při příležitosti 50. výročí založení místní ZO
ČZS, v rámci kterého byli někteří členové oceněni pamětním listem s poděkováním za pomoc
při budování a činnosti ZO ČZS. I zde se hodnotila činnost a hospodaření tohoto sdružení
v roce 2012. V rámci samostatné zprávy však
byla vzpomenuta i dlouhá, bohatá a velmi zajímavá historie zahrádkářů ve Slavkově u Brna.
Při tomto hodnocení bylo též poukázáno na 10.
výročí sloučení dvou dříve samostatných sdružení ČZS a Osady v jednu celistvou a funkční
organizaci, jejíž pracovití členové se pečlivě starají o zahrádky, zahrady a sady, přístupové
cesty, pořádají celou řadu společenských akcí
(přednášky, zájezdy, taneční večery) a poskytují
služby pro občany ve svých provozovnách na
ulicích ČSA (prodej materiálu) a Lomená (moštárna). Poděkovat bych chtěl ZO ČZS též za
velmi dobrou spolupráci s městem, které finančně podporuje jimi pořádanou podzimní oblastní výstavu ovoce a zeleniny v prostorách SC
Bonaparte, na níž místní zahrádkáři spolupracují nejen se zahrádkářskými organizacemi

z okolí, ale i s místními včelaři a se školami ve
městě (ZŠ i ISŠ).
V sobotu 23. března jsem přijal pozvání na
výroční schůzi Mysliveckého sdružení Slavkov
u Brna, která se uskutečnila v jejich klubovně
v Nerudově ulici. Město si činnosti této organizace velmi váží a finančně ho podporuje. Tato
organizace je jednou z nejaktivnějších v oblasti
životního prostředí, její členové nezištně a ve
svém volnu pečují o zvěř v jimi užívané honitbě
a aktivně se zapojují do obnovy krajiny. Toto
vše prokázali v roce 2012 (stejně jako v letech
minulých) velmi aktivními kroky při výsadbě
zeleně na okrajových částech města a jejich následnou péčí o ní. Na jaře loňského roku ve spolupráci s dětmi z Místního střediska Junáku vysázeli alej na nově obnovené cestě a větrolam
s biocentrem v oblasti „Povětrníky“, která se
nachází na pomezí katastru města s obcí Nížkovice. Celkem se jednalo o 200 stromů a 600
křovin. Na podzim pak provedli výměnu uschlých stromků a ochranu křovin nátěrem proti
okusu. V této své záslužné činnosti chtějí
v dubnu letošního roku pokračovat výsadbou
alejí a větrolamů v lokalitě Kozí hory, kde bude
vysázeno 200 stromů a 850 křovin. Taktéž na
činnost tohoto sdružení město pravidelně a účelově přispívá ze svého rozpočtu.
Ve dnech 8. až 10. března se ve Společenském centru Bonaparte uskutečnil již 2. ročník
Slavkovských divadelních dnů 2013, které společně s finanční podporou města uspořádalo
Farní divadlo Simsala Bim, o.s. V průběhu tří
festivalových dnů odehrálo pět divadelních
spolků celkem sedm představení, přičemž
v rámci předprogramů vystoupily děti z Dramatického kroužku ZŠ Komenského a Divadelního kroužku ZŠ Komenského. Sám jsem měl
možnost zhlédnout dvě představení, v nichž diváci v zaplněném sále oceňovali umění herců
nadšeným potleskem, včetně toho bouřlivého
závěrečného. Poděkovat bych chtěl všem, kteří
se o uspořádání této organizačně velmi náročné
akce zasloužili. Přejme si, aby takovými i podobnými kulturní akcemi žil v budoucnu Společenský dům stále častěji. Ještě jednou všem
hercům i organizátorům tleskám.
Dne 7. března jsem byl pozván na slavnostní
nástup 10. jednotky Armády ČR PRT Logar po
návratu ze zahraniční operace v Afghánistánu,
který se konal na státním zámku v Bučovicích
u příležitosti udělení medailí Ministerstva obrany ČR. Této akce se zúčastnila celá řada významných osobností z České republiky i ze zahraničí. Vojáky osobně pozdravil premiér ČR
Petr Nečas, který spolu s dnes již oficiálně jmenovaným ministrem obrany generálem Vlastimilem Pickem ocenil všechny, kteří vzorně
a odvážně plnili své úkoly při náročné zahraniční misi a reprezentovali svoji vlast v cizí
a nebezpečné zemi, která se ještě nedávno zmítala ve těžkém válečném konfliktu. Součástí

Nástup armády v Bučovicích

Foto: archiv

Nástup armády za účasti premiéra

Foto: archiv

akce byla též bohoslužba věnovaná vzpomínce
na jednoho z kamarádů, který při jedné z vojenských operací zahynul a současně na podporu dalšího, který v po těžkém zranění stále
ještě bojuje v nemocnici o svůj život. V těchto
chvílích si člověk uvědomí skutečné hodnoty
života a ocení odvahu a hrdinství těchto vesměs
mladých lidí, kteří nasazují své životy při
ochraně jiných osob, které se podílejí na obnově
a budování válkou poničené infrastruktury
v Afghánistánu. Všichni mají můj obdiv, úctu
a respekt.
Ve dnech 15. až 17. března se v Brně-Bohunicích ve sportovní hale Kampusu Masarykovy
univerzity uskutečnila mezinárodní soutěž světové série World Dance Sport Federation ve
standardních a latinskoamerických tancích
„BRNO OPEN 2013“, nad kterou převzala záštitu také obecně prospěšná společnost Mohyla
míru – Austerlitz, jejím členem je i město Slavkov u Brna. Této akce, která již trvale patří mezi
nejvýznamnější světové soutěže v tanečním
sportu (TOP 10), se zúčastnilo 700 párů z 30
zemí včetně několika mistrů světa a dalších
párů ze světové špičky (TOP 50). Součástí nedělního finálového večera bylo též mezinárodní
trojutkání Francie–Česko–Rusko koncipované
právě na motivy bitvy tří císařů z roku 1805.
Pod vedením svých „vojevůdců“, které doprovázeli další vojáci v dobových uniformách nesoucí prapory tehdejších velmocí, mladí tanečníci zastupující jednotlivé mocnosti soupeřili
v moderním tanci. Výkony soutěžících párů
spravedlivě hodnotili rozhodčí – dámy v historických kostýmech a pánové v napoleonských
kloboucích. Naplnil se tak cíl organizátorů propojit tuto prestižní taneční soutěž s nejvýznamnější historickou událostí, která se odehrála
v našem regionu. Každý z účinkujících i přihlížejících si mohl domů odnést něco jedinečného,
co v něm navždy zůstane s „BRNO OPEN
2013“ spojené. Z celé akce byl pořizován Českou televizí záznam, který byl následně ve
dvou 45 minutových blocích vysílán na programu ČT4 sport. Myslím si, že záštitou a aktivní účastí zástupců měst Slavkov u Brna, Šlapanice a Újezd u Brna se o.p.s. Mohyla míru –
Austerlitz výrazně podílela na propagaci Slavkovského bojiště.
V dnešním článku jsem chtěl mimořádně
poukázat i na akce a aktivity, které město nejen
podporuje a zaštiťuje, ale jichž se naši zástupci
i osobně zúčastňují. Naším posláním není jen
starost o dění ve městě, ale velmi často i mimo
něj. Nejsou to jen ty dennodenní úkoly, které
chod města a městského úřadu přináší, či složité rozhodování o financích, plánech a záměrech při obnově městského majetku a rozvoji
města, ale i četné společenské povinnosti.
Přeji vám všem krásné a klidné jarní dny.
Přeji vám veselé Velikonoce.
Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

52. řádná schůze RM – 20. 2. 2013
1. RM bere na vědomí informaci seznam závad bytů
a bytových domů Litavská č.p. 1482-1496.
2. RM schvaluje poskytnutí slevy na nájemném ve výši
10% manželům Urbánkovým, a to do doby realizace zateplení bytového domu a dále schvaluje zapůjčení mobilního
odvlhčovače Flipperdry.
3. RM schvaluje poskytnutí slevy z nájemného ve výši
20% panu Miroslavu Šimkovi a paní Soně Chaloupkové.
4. RM schvaluje prodloužení doby zapůjčení bytu panu
Stanislavu Čermákovi, do 30. 4. 2013.
5. RM schvaluje náklady vynaložené na rekonstrukci
a modernizaci bytu č. 2 v sídliště Nádražní 1157 ve výši
33 636 Kč, a tím i odpovídající snížení kupní ceny bytu.
6. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky
a spoluvlastnického podílu na pozemku paní Soně Pavlů
za celkovou kupní cenu 662 106 Kč (se slevou 10 % při
platbě před podpisem kupní smlouvy).
7. RM schvaluje jmenování komise pro otvírání obálek
na prodej bytu č. 8, Sídl. Nádražní 1156, Slavkov u Brna.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy na provádění úklidu
na budovách MěÚ, Palackého nám. 64, 65, s firmou Patrik
Hrozek. Úklid bude prováděn za cenu 4949 Kč/měsíc
včetně DPH. RM současně schvaluje výpověď smlouvy
o provádění úklidových prací s firmou pH servis Hudeček,
s.r.o., úklidové práce a služby, na uvedených budovách
MěÚ.

33. mimořádná schůze RM
– 11. 3. 2013
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6
– účelový příspěvek TSMS.
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2012 se společností SKR stav,
s.r.o., dle předloženého návrhu, kterým se nahrazuje návrh
dodatku č. 2 schválený zastupitelstvem města na svém 9.
mimořádném zasedání dne 18. 2. 2013 pod bodem
1/9/MZM/2013.
3. RM ukládá odboru IR předložit po dokončení akce:
„Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna - Nádražní“ návrh řešení
opravy místní komunikace na ulici Nádražní před hotelem
Florian a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí.
4. RM bere na vědomí vyjádření odboru ŽP a TSMS k podnětu pana Tomáše Ekrta k vykácení stromu na obecním pozemku a ukládá TSMS neprodleně panu Ekrtovi odpovědět.
5. RM bere na vědomí informaci předloženou místostarostou města ve věci aukce na elektrickou energii
a ukládá mu předložit návrh smlouvy s dodavatelem Terra
Group Investment, a.s.
Usnesení z rady a zastupitelstva
města zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na
provádění úklidu budovy MěÚ na Palackého nám. 260
uzavřené dne 12. 9. 2012 mezi městem a společností
JASPA Servis s.r.o., jehož předmětem je navýšení sazby
DPH z původních 20% na 21%.
10. RM doporučuje ZM schválit uzavření plánovací
smlouvy na zajištění technické a dopravní infrastruktury
pro bytovou zástavbu v lokalitě Zlatá Hora mezi městem
Slavkov u Brna a Miroslavem Spáčilem, Annou Spáčilovou,
Marií Spáčilovou, Marií Skřivánkovou a Janou Novotnou.
11. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 2
k plánovací smlouvě ze dne 14. 10. 2009 mezi městem
Slavkov u Brna a Občanským sdružením majitelů pozemků
Pod Zlatou Horou.
12. RM schvaluje složení komise pro otevírání nabídek
a komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Přestupní uzel
IDS Nádražní - Slavkov u Brna“.
13. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby s JMP Net, s.r.o., na pozemcích parc. č. 1550,
1552/2, 1552/4; 1552/5 a 1554/1 v k. ú. Slavkov u Brna
(vztahující se k realizaci stavby s názvem "Rodinné domy
a infrastruktura Slavkov u Brna - lokalita Pod Oborou SO-04-03a, prodloužení plynovodu - propojení na ul. Tyršova - protlak").
14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 11. 6. 2012 s panem Miroslavem Lotrekem na pronájem pozemků v Ligarech.
15. RM bere na vědomí, že s ohledem na aktuální podmínky společnosti JMP Net, s.r.o. a nízký zájem majitelů
RD v ul. Zámecká nelze pokračovat v realizaci projektu

Svoz odpadů ze zeleně
TSMS sdělují občanům města, že od úterý
2. dubna zahajují svoz zahradního odpadu od
občanů (biologicky rozložitelný odpad) a odpadu z údržby veřejných ploch (odpad ze zeleně). Jedná se o svoz 20 ks 2,5 m3 kontejnerů
a 240litrových nádob. Svoz BRO je bezplatný.
Poznámka: Uliční smetky dávejte zvlášť.
Uliční smetky svážíme samostatně!
Co do kompostu PATŘÍ:
• Tráva, listí, plevel, košťály, sláma, piliny,
větve do tloušťky 12 cm, kůra
• Odpad může být smíchán (větve, listí, tráva)
Co do kompostu NEPATŘÍ:
• plasty, textil, stavební suť, sklo, cihly, beton,
nebezpečné odpady, odpad z podnikatelské
sféry, převařené zbytky z jídel, uliční smetky (ty
svezeme samostatně), kovy, větve nad průměr
12 cm, pařezy. Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Tímto článkem chceme reagovat a doplnit informaci uvedenou ve Vyškovském deníku dne
20. března týkající se plánované rekonstrukce
infrastruktury společnosti E.ON a veřejného
osvětlení včetně městského rozhlasu v roce
2013. Společnost E.ON oznámila, že v tomto
roce hodlá zrealizovat přeložku vzdušného vedení nízkého napětí do zemního kabelu v ulicích Zborovská, Havlíčkova a Bezručova. Obdobná akce proběhne i na ulici Špitálská severní strana, zde ale nemáme osvětlení samostatné. Zde bude pouze řešeno položení kabelu
místního rozhlasu.
Vždy je snaha města provést s touto akcí současně přeložení veřejného osvětlení a městského
rozhlasu taktéž do zemního kabelu. Nejdůležitějším důvodem je fakt, že naše zařízení je nain-

stalováno na sloupech a konzolách společnosti
E.ON, které bude při rekonstrukcích odstraněno.
Dále je snahou společnou akcí zatížit veřejné
prostranství ulic stavební činností co nejméně.
Na nejbližší zasedání zastupitelstva města bude
předložen návrh na zajištění finančních zdrojů
tak, abychom mohli tyto akce provést společně
v tomto roce. Pokud to nebude možné, bude se
společností E.ON zahájeno jednání o etapizaci
akce. Nenastane tedy situace, že by bylo demontováno naše osvětlení a ulice by byly bez
osvětlení. V minulosti jsme se například na
těchto akcích domluvili v ulicích Čapkova, Mánesova, Tylova nebo Dvořákova a Purkyňova.
Stavební činnost by měla být zahájena koncem
prázdnin nebo až v podzimních měsících.
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

připojení ulice Zámecká ve Slavkově u Brna na plynárenské zařízení.
16. RM schvaluje rozpočet Městské policie pro rok 2013.
17. RM doporučuje ZM chválit předložený 3. Komunitní
plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2013-2014.
18. RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z položky č. 72 rozpočtu města určené na humanitární účely
v roce 2013 v následující výši a v termínech v závislosti na
době konání akcí: 1. Svazu tělesně postižených v ČR - na rekondiční pobyt v Jeseníkách částku 6000 Kč, 2. Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Slavkov u Brna – na rekondiční pobyty, Den pro zdraví, cvičení, výchovnou činnost
a zájezd částku 18 000 Kč, 3. Asociaci rodičů a přátel zdrav.
postižených dětí v ČR, o.s., klub „Paprsek“ Vyškov – na
úhradu provozních výdajů spojených s činností Poradny
a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
částku 2000 Kč.
19. RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtový výhled
na období 2013.
20. RM schvaluje ceník úhrad za služby a činnosti ZUŠ
Fr. France pro školní rok 2013/2014.
21. RM schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku ZUŠ Fr. France pro rok 2013.
22. RM schvaluje pravidla pro příspěvkové organizace
k předkládání zpráv pro RM a ZM Slavkov u Brna.
23. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle předložené
Darovací smlouvy č. 5/2013 a s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.
24. RM ukládá KT předložit RM vyjádření k případně
možné úpravě podomního prodeje formou vyhlášky města.
25. RM ukládá Ing. Ivanu Charvátovi jednat s Telefónicou 02 o případném dalším zachování provozu veřejných
telefonních automatů.
26. RM souhlasí se zvýhodněným nájmem velkého sálu
Společenského domu Bonaparte Svazu diabetiků ČR Slavkov u Brna pro Den pro zdraví konaný dne 14. 11. 2013
a se záštitou nad touto akcí.
27. RM bere na vědomí informaci Ing. Jiřího Tesáka
o možných slevách elektrické energie pro město.

32. mimořádná schůze RM
– 1. 3. 2013
1. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje následujících pozemků z majetku města: parc. č. 3123/41,
parc. č. 3123/42, parc. č. 3157/1, parc. č. 3156, parc. č.
3157/2, parc. č. 3164.
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53. řádná schůze RM – 6. 3. 2013
1. RM bere na vědomí informaci Mgr. Jiřího Blažka o stavu
předání kroniky města.
2. RM bere na vědomí zprávu ve věci zajištění veřejného
WC v objektu kina.
3. RM ukládá TSMS předložit návrh na vánoční výzdobu
města včetně rozpočtu.
4. RM doporučuje ZM: 1. Dát souhlas k požádání a přijetí
státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2013 ve výši 725 000 Kč, 2. Dát souhlas
k použití přislíbené dotace z Programu na opravy krovu
a střechy dvou kulturních památek, a to kostela sv. Jana Křtitele a špitálu u kostela sv. Jana Křtitele, 3. Dát souhlas k poskytnutí částky z rozpočtu města ve výši 220 000 Kč jako povinného podílu města k dotaci vlastníka uvedených
nemovitostí – Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. RM
dále bere na vědomí zápis komise rady pro regeneraci MPZ
z 20. 2. 2013, souhlasí s navrženými řešeními a ukládá odboru ŽP předložit návrh rozdělení dotace ZM.
5. RM schvaluje na základě doporučení vedoucí odboru
uzavření smlouvy o dílo na akci: „Posouzení vlivů ÚP města
Slavkov u Brna na udržitelný rozvoj území – 2. úprava“ se
společností DHV CR, spol., za předpokladu schválení financování ZM.
6. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem garáže č. 3
na poliklinice s panem Janem Kovaříkem na dobu určitou do
září 2013 za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.
7. RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu
mezi Mgr. Richardem Nikelem a Kristinou Vodičkovou na
dobu určitou od 9. 2. 2013 do 8. 2. 2014.
8. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu: uvolněného
bytu č. 7, Bučovická 187, za nájemné ve výši dle schváleného
ceníku, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1
rok. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada dluhu
po předchozím uživateli ve výši 1469 Kč; dále pak uvolněného bytu č. 4, Úzká 643, za nájemné ve výši schváleného ceníku, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je úhrada dluhu po
předchozím uživateli ve výši 88 584,- Kč.
9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 8, Zlatá Hora 1229. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč /m2.
10. RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet města
za rok 2012 v předloženém znění s výhradou – RM doporučuje ZM jako opatření k nápravě uložit RM zajistit nezávislý
externí právní rozbor smlouvy s Regionální poradenskou
agenturou na administraci projektu Přijďte poznat víc - Slavkov - Austerlitz a podle výsledku rozboru zajistit další postup
k náhradě škody.
11. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření
TSMS a ZS-A za rok 2012.
12. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření
školských PO za rok 2012.
13. RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu TSMS
Slavkova u Brna.
14. RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu ZS-A
a ukládá řediteli ZS-A předložit RM metodiku výpočtu návštěvníků na zámku a skutečný počet platících návštěvníků
do zámeckých expozic.
15. RM schvaluje rozpočet na rok 2013 TSMS v předloženém znění. RM současně ukládá řediteli ZS-A předložit RM
návrh rozpočtu ZS-A v členění dle středisek (Kino, Knihovna,
Napoleonská expozice, Informační centrum, Zámek).
16. RM schvaluje rozpočty školských příspěvkových organizací v předloženém znění.
17. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace pro ZŠ
Komenského EU školám ve výši 871 233,60 Kč a rozpočtová
opatření č. 4 Dotace EU školám – ZŠ Komenského a č. 5 Výsledek hospodaření města za rok 2012.
18. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek na
práci s mládeží v roce 2013 a ukládá komisi pro sport a volný
čas připravit návrh výše příspěvku na práci s mládeží jednotlivým žadatelům v souladu se schválenou celkovou částkou na příspěvky ve výši 300 000 Kč.
19. RM doporučuje ZM schválit realizaci investiční akce
„Rekonstrukce a modernizace centrálních WC na ZS-A“, přičemž investorem bude ZS-A. RM dále doporučuje ZM schválit způsob financování investiční akce s tím, že město poskytne ručení za poskytnutý úvěr dle požadavku banky a od
r. 2014 přidělí účelový příspěvek pro ZS-A ve výši 200 tis. Kč

k úhradě jistiny, přičemž ZS-A bude hradit úroky a poplatky
z vlastních zdrojů. RM současně ukládá řediteli ZS-A v součinnosti s FO provést výběrové řízení na poskytovatele úvěru
– banky a předložit žádost na JMK o dotaci na rekonstrukci
a modernizaci centrálních WC na zámku ve Slavkově u Brna.
20. RM odkládá zprávu o změnách v ceníku služeb ZS-A
a schválení otevírací doby expozice a IC a žádá ředitele ZSA o její doplnění.
21. RM bere na vědomí informaci o zachování výše cen
služeb poskytovaných TSMS pro rok 2013 na úrovni r. 2012.
22. RM doporučuje ZM schválit nabytí id. 1/2 budovy č.p.
126 na poz. p.č. 966, včetně součástí a příslušenství, a id 1/2
poz. p.č. 966 vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu 12 500 000 Kč,
s podmínkou, že úhradou této částky budou zcela vypořádány
veškeré vzájemné závazky a pohledávky týkající se těchto nemovitostí (jejich rekonstrukce a provozování) mezi městem
a PRELAX, spol. s r.o. RM dále doporučuje ZM schválit převod
pozemků p.č. 3123/41, ostatní plocha, zeleň o výměře 4422
m2, p.č. 3123/42, ostatní plocha, zeleň o výměře 7101 m2, p.č.
3157/1, orná půda o výměře 4693 m2, p.č. 3156, orná půda
o výměře 2860 m2, p.č. 3157/2, ostatní plocha–neplodná půda
o výměře 543 m2, p.č. 3164, ostatní plocha – neplodná půda
o výměře 825 m2, to vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu, která
bude doplněna dle znaleckého posudku, do vlastnictví obchodní společnosti PRELAX. RM současně schvaluje uzavření
předložené kupní smlouvy na movité vybavení Společenského
centra Bonaparte s obchodní společností PRELAX za podmínky
schválení převodu pozemků podle předchozího odstavce ZM.
23. RM bere na vědomí informaci o stavu jednání s firmou
SKR stav ve věci dodávky Napoleonské expozice.
24. RM nesouhlasí s proplacením nákladů na rekonstrukci
bytu č. 2, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna ve výši 50 000 Kč.
25. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
ze dne 16. 2. 2011 k bytu č. 4, Bučovická 187, Slavkov u Brna,
obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 29. 2. 2016 za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2dle
schválené cenové mapy.
26. RM schvaluje poskytnutí slevy z nájemného ve výši
20% za nájem bytu č. 4 v bytovém domě Fügnerova 109,
Slavkov u Brna.
27. RM odkládá zprávu ve věci aukce na dodávku energií.
28. RM neschvaluje poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytů v domě Litavská č.p. 1496, Slavkov u Brna.
29. RM ukládá odboru KT zajistit podání podnětu k přezkoumání negativního stanoviska Policie ČR ke zřízení vyhrazených parkovacích stání na ulici Husova.
30. RM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1281 o výměře cca 10 m2 a části pozemku
parc. č. 1339 o výměře cca 21 m2 (celkem cca 31 m2) oba
ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města a postupuje záměr ZM.
31. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh smlouvy
o výstavbě a budoucím majetkoprávním vypořádání na vybudování jednoho parkovacího stání s panem MUDr. MDDr.
Martinem Hrozou.
32. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 k mandátní
smlouvě ze dne 25. 8. 2010 na výkon TDI v rámci projektu:
„Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – napoleonská
expozice“ se společností HiARCH spol. s r.o.
33. RM ukládá odboru IR předložit na další řádnou schůzi
RM dopracovanou zprávu ve věci projektové dokumentace
na postupnou obnovu zámku.
34. RM schvaluje uzavření dodatku č. 14 k nájemní
smlouvě uzavřené se společností SEPES MEDIA, spol. s r.o., ve
znění dodatků č. 1 až 13, na pronájem částí pozemků
a sloupů veřejného osvětlení a sloupu veřejného rozhlasu
v k.ú. Slavkov u Brna za účelem umístění a provozování propagačního a informačního systému komerční sféry města
Slavkov u Brna.
35. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh smlouvy
o výstavbě a budoucím majetkoprávním vypořádání na vybudování pěti parkovacích stání se Společenstvím vlastníků
jednotek domu čp. 1127, Nádražní 1127, Slavkov u Brna.
36. RM ukládá řediteli TSMS a vedoucímu odboru ŽP zpracovat vyjádření k žádosti p.Tomáše Ekrta o vykácení stromu
před nemovitostí sousedící s jeho nemovitostí a předložit je
společně s předloženou zprávou k projednání ZM.
37. RM bere na vědomí zápis č. 4/2013 z jednání školské
rady ZŠ Komenského.

38. RM schvaluje použití investičního fondu ZŠ Komenského do výše 90.000 Kč na zakoupení akrobatického pásu
pro ZŠ Komenského.
39. RM schvaluje příspěvek ve školní družině ve výši
110 Kč na žáka za měsíc od 1.4.2013.
40. RM schvaluje ZŠ Komenského náměstí 495 ve Slavkově u Brna předložený odpisový plán na rok 2013.
41. RM bere na vědomí zajištění prázdninového provozu
MŠ Zvídálek.
42. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení myčky nádobí
z majetku školy.
43. RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč
Mysliveckému sdružení Slavkov u Brna na krytí nákladů
vzniklých při snižování stavů holubů v k. ú. Slavkov u Brna.
44. RM ukládá odboru KT předložit RM návrh nařízení rady
na zákaz podomního prodeje.
45. RM schvaluje cenu vstupného na festival Folk a country
dne 31. 5. 2013 v předprodeji ve výši 150 Kč a při prodeji na
místě konání ve výši 180 Kč. RM dále schvaluje předloženou
smlouvu o přepravě osob s dopravcem Svatopluk Strava za
účelem výjezdu do Darney v rámci 95. výročí uznání Československa ve Francii a podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK ve výši 50 000 Kč na zajištění uvedené dopravy.
RM současně schvaluje jednodenní pracovní cestu do Hornu
starosty města Ing. Ivana Charváta, Bc. Martiny Tesáčkové
a Ing. Barbary Macháčkové v březnu až dubnu 2013 za účelem
přípravy programu Dnů Slavkova s účastí zástupců Hornu.
46. RM schvaluje nákup 200 ks stolních kalendářů s historickými fotografiemi města pro rok 2014.
47. RM bere zprávu o bezpečnostní situaci ve městě na
vědomí.
48. RM souhlasí se zapůjčením prostor městského stadiónu pro HZS JMK k uspořádání II. ročníku společné krajské
soutěže v požárním sportu družstev za podmínky dojednání
konkrétních podmínek s TSMS a SK Slavkov u Brna.
49. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu sálů Společenského domu Bonaparte pro konání plesu MO Moravského
rybářského svazu dne 25. 1. 2014 a současně ukládá odboru KT
vyžádat od provozovatele SC Bonaparte ceník nájmů včetně
výše zvýhodněných nájmů a předložit jej poté RM.
50. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města na
valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana
Charváta, starostu města. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího
Doležela, místostarostu města.
51. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města na
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., pana Ing. Jiřího Tesáka, člena rady města. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem
pana Ing. Jiřího Doležela, místostarostu města.
52. RM schvaluje program 10. řádného zasedání zastupitelstva města v doplněném znění.
53. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého dodatku č. 1. ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech
infrastruktury se společností KALÁB – stavební firma, spol.
s r.o., za předpokladu schváleného financování.
54. RM bere na vědomí stížnost – příjezdová komunikace
Hotel FLORIAN a předkládá ji s vyjádřením ředitele TSMS
a vedoucího IR k projednání ZM dne 18. 3. 2013.
55. RM ukládá FO zpracovat a předložit na zasedání ZM 18.
3. 2013 návrh rozpočtového opatření k použití části přebytku
hospodaření města za rok 2012 na poskytnutí účelových příspěvků pro TSMS následovně: částku ve výši 150 000 Kč na
okamžitou obnovu silničních výtluků a výmolů ve městě po
zimním období, částku ve výši 50 000 Kč na okamžitou obnovu vodorovného značení ve městě (přechody pro chodce,
parkovací stání pro invalidy, apod.), částku ve výši 100 000 Kč
na čištění a případnou obnovu kanalizačních vpustí.
56. RM bere na vědomí výzvu Mgr. Šternberské ve věci zásahu do autorských práv k libretu napoleonské expozice.
57. RM schvaluje na základě předložených nabídek uzavření smlouvy o dílo s Ing. Janem Reichlem na výkon technického dozoru investora na akci: „Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna – Nádražní“ za cenu 217 800 Kč vč. DPH 21%.
58. RM ukládá ZS-A předložit RM organizační zajištění
koncertu Deep Purple dne 4. 8. 2013 včetně organizačního
a technického zajištění parkování.
59. RM ukládá TSMS neprodleně opravit propadající se
dlažbu před budovou České pošty.
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Společenské centrum Bonaparte
V prosinci roku 2011 nám jednatel obchodní
společnosti PRELAX, která byla a doposud stále
ještě zůstává vlastníkem ideální ½ budovy Společenského centra Bonaparte na Palackého náměstí
126 včetně pozemku p. č. 966, oznámil, že vzhledem k definitivní ztrátě možnosti realizovat zde
svůj záměr výstavby hotelu formou vestavby ubytovacích kapacit v půdních prostorách, hodlá z celého projektu odejít. Městu Slavkov u Brna jako
vlastníku druhé ideální ½ těchto nemovitostí nabídl prodej svého podílu na nemovitostech (budově
i pozemcích) za částku 16,0 mil. Kč a prodej vnitřního zařízení a vybavení za částku 4,0 mil. Kč.
S převodem nemovitosti je spojena i povinnost do
6 měsíců splatit dluh města vůči PRELAXu
(vzniklý rekonstrukcí a přístavbou nemovitosti) ve
výši 3,75 mil. Kč. O těchto skutečnostech bylo neprodleně informováno Zastupitelstvo města Slavkova u Brna (ZM) na svém V. řádném zasedání dne
19. 12. 2012, které však přijatým usnesením odmítlo koupi podílu PRELAXu do vlastnictví města
za nabízených podmínek a pověřilo Radu města
(RM) vést s PRELAXem další jednání. Tím byl odstartován dlouhý a složitý proces zabývající se dalším osudem celého objektu, zvažováním možností,
jak s uvedenou nabídkou od PRELAXu naložit
i posuzováním alternativních řešení spočívajících
buď v souhlasu města s prodejem podílu PRELAXu třetí osobě či dokonce myšlenkou prodeje
podílu města v rámci společné transakce s PRELAXem novému majiteli. O celou problematiku se
zajímal tisk i televize, o věci se živě diskutovalo
mezi veřejností. Proto dříve nežli budu pokračovat
v popisu dalších kroků a událostí, dovolte mi se
krátce vrátit do minulosti.
Po jednáních mezi městem Slavkov u Brna
a PRELAX v letech 2001 a 2002 byla 16. 9. 2012
schválena ZM Smlouva o budoucích smlouvách,
kterou se účastníci mezi sebou dohodli, že mezi
sebou uzavřou smlouvu o převodu obchodního
podílu v Rozvojové společnosti Slavkov, spol.
s r.o. (dále jen ROS, jejímž jediným vlastníkem
bylo město Slavkov u Brna) a kupní smlouvu, kterou město prodá PRELAXu ideální ½ budovy 126
a zastavěného pozemku 966 s podmínkou, že
PRELAX provede rekonstrukci budovy ve výši
minimálně 24,0 mil. Kč a město mu následně ½
těchto nákladů uhradí jednak zápočtem proti
kupní ceně za podíl na nemovitostech a jednak zápočtem proti úplatě za převod 100 % obchodního
podílu v ROS a zbývající část proti částce, která
bude městu náležet za užívání budovy Prelaxem.
Tato Smlouva o budoucích smlouvách byla podepsána dne 20. 11. 2002. Obě vlastní smlouvy byly
poté podepsány 18. 7. 2003. Obchodní podíl
v ROS byl převeden za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2 690 000 Kč. Podíl na nemovitostech za 5,5 mil. Kč (znaleckým posudkem
byla tehdejší celková hodnota nemovitostí před rekonstrukcí oceněna na 11,0 mil. Kč). Po provedené rekonstrukci objektu a zápočtech vzájemných pohledávek a závazků vyplývajících z výše
uvedených smluv vznikla pohledávka PRELAXu
vůči městu Slavkov u Brna ve výši 4,475 mil. Kč.
Dne 11. 5. 2004 byla, po uvedení Společenského
centra Bonaparte do provozu, podepsána spoluvlastnická dohoda, kterou jsou určena současná
pravidla provozu a užívání nemovitosti. Dle této
dohody veškeré nájemné bylo a doposud je výlučným výnosem provozovatele objektu, tedy
PRELAXu, kterému dohoda stanovila povinnost
vykonávat na objektu řádnou opravu a údržbu.
Městu dle této dohody náležela úplata ve výši

100 000 Kč/rok, kterou se umazával jeho závazek
vůči PRELAXu.
Po výše uvedeném prosincovém zasedání
z roku 2012 se uskutečnila celá řada jednání mezi
městem a PRELAXem. Pro možnost reálného
porovnání nabízené ceny bylo zadáno zpracování
znaleckého posudku, kterým byla stanovena
obecná cena předmětných nemovitostí (budova
včetně pozemku) ve výši 25,0 mil. Kč. Problematikou se v pravidelných intervalech zabývalo
ZM na svých zasedáních, stejně jako kulturní komise RM, která se zabývala rozmanitými možnostmi využití Společenského centra a též se výrazně podílela se na návrhu příslušné koncepce.
Možná zlomové v celé záležitosti bylo usnesení
ZM přijaté na jeho 7. mimořádném zasedání dne
21. 5. 2012, které schválilo financování koupě
Společenského centra Bonaparte formou přijetí
bankovního úvěru. Následně bylo rozpočtovým
opatřením schváleno financování administrátora
předmětné veřejné soutěže, která je pro výběr poskytovatele bankovního úvěru nezbytná (z hlediska náročnosti a odbornosti problematiky administrace). Přestože se v průběhu dalších měsíců
podařilo připravit četné podklady k rozhodnutí ve
věci Bonaparte na V. řádné zasedání ZM dne 17.
12. 2012, návrh koupě za nabízených podmínek
nebyl odsouhlasen a RM byla pověřena vést
s PRELAXem další jednání. Pro PRELAX však
bylo toto rozhodnutí ZM podnětem k tomu, že
městu oficiální písemnou formou nabídl ke koupi
svůj podíl na nemovitostech za cenu 12,5 mil. Kč.
Tato povinnost nabídky pro spoluvlastníka nemovitosti vyplynula ze zákona, avšak již v nabízené ceně neobsahovala a neřešila vnitřní zařízení a součásti budovy, stejně jako mobiliář
a závazek města vzniklý při rekonstrukci budovy.
Přestože na předcházejícím zasedání ZM nebyla
přijata mnohem výhodnější nabídka koupě nemovitosti, nebylo v kompetenci starosty města
ani RM rozhodnout o přijetí či odmítnutí takto
koncipované nabídky PRELAXu. Z tohoto důvodu bylo svoláno na 18. 2. 2013 mimořádné zasedání ZM, kterému předcházelo zasedání pracovní, jehož se zúčastnil i jednatel společnosti
PRELAX Ing. Daniel Fusek, který seznámil
členy ZM při fyzické prohlídce celého objektu
s jeho skutečným stávajícím stavem a provozem.
Usnesením ZM bylo uloženo RM dojednat podmínky kupní smlouvy na koupi ideální ½ budovy
č. p. 126 na pozemku p. č. 966 a ideální ½ pozemku p.č. 966 vše v katastrálním území Slavkov
u Brna od firmy PRELAX spol. s r.o.
V následujících dnech a týdnech se uskutečnila opět celá řada jednání. S poskytovatelem
úvěru bylo dohodnuto prodloužení termínu závazné platnosti jeho nabídky. Za účasti pracovníků Městského úřadu Slavkov u Brna i obchodní
společnosti PRELAX byl při fyzické inventarizaci zdokumentován (sepsán, popsán a nafotografován) soupis zařízení a součástí budovy, které
jsou součástí celkové nabízené ceny za nemovitosti ve výši 8 884 144 Kč i soupis mobiliáře (samostatné movité věci), který je třeba řešit odděleně mimo nabízenou cenu.
V průběhu celého zdlouhavého procesu jednání o nabídce na koupi podílu na budově Palackého náměstí č.p. 126 od obchodní společnosti
PRELAX se důkladně zvažovala možnost budoucího využití prostor, které nejsou součásti komerčních pronájmů (sportoviště v 1. NP a restaurace ve 2. NP). Jedná se především
o společenské sály včetně jeviště a potřebného

technického zázemí pro účinkující a prostor bývalé restaurace Josefína včetně přilehlých místností ve 3. NP. Nabízí se zde možnost soustředit
veškeré společensko – kulturní aktivity města
včetně těch, které jsou v současné době realizovány mimo toto centrum, čímž by se ze Společenského domu Bonaparte v budoucnu mohlo
stát moderní multifunkční sportovní, společenské, kulturní a vzdělávací centrum pro celý region. Zvažovala se možnost financování prvotní
investice do koupě podílu na nemovitosti formou
bankovního úvěru a jeho následného splácení,
k čemuž lze částečně využít zdroje ze stávajících pronájmů, které v současné době dle údajů
z uzavřených smluv činí 1,25 mil. Kč. Zde však
musím objektivně přiznat, že jeden z dlouhodobých a bonitních nájemců, Komerční banka, se
v závěru letošního roku přestěhuje do nových
prostor na Palackého náměstí. Přesto věřím, že jí
uvolněné prostory se podaří opět brzy pronajmout. Ke splácení bankovního závazku se nabízí
též částečně využít finanční zdroje plynoucí
městu od loňského roku z loterií a sázkových her
(hazardu) či z pronájmů dalších nebytových prostor v majetku města, které v minulých letech
prošly poměrně rozsáhlou rekonstrukcí a jsou
tudíž v dobrém technickém stavu, který nebude
vyžadovat v blízké budoucnosti větší investice
nad rámec běžné údržby. Z krátkodobého hlediska se zvažovaly potřeby na nutnou opravu budovy a ze střednědobého hlediska na rozsáhlejší
rekonstrukci celého komplexu. Zde jsme si vědomi, že se stav objektu nezmění ze dne na den.
Přesto věříme, že se v budoucnu objeví vhodný
dotační titul určený k obnově a modernizaci SC
Bonaparte, které je jednou z dominant centra našeho města, stejně jako zámek, kostel, radnice či
další historické objekty na Palackého náměstí.
Zcela jistě možnosti žádat o národní či evropské
zdroje přispěje i fakt, že město bude jediným
a výlučným vlastníkem celého komplexu, což
zcela jistě zjednoduší také rozhodování vlastníka
(města) o správě a využívání objektu.
ZM se problematikou Společenského centra
Bonaparte zabývalo během dlouhých patnácti
měsíců na svých celkem šesti zasedáních. Plně si
uvědomuji složitost a odpovědnost každého ze
zastupitelů při zvažování nabídky na odkoupení
ideální poloviny nemovitostí Společenského centra Bonaparte od obchodní společnosti PRELAX.
O problematice se během výše uvedeného období
napsalo (i natočilo) mnohé, živě se o záměru diskutovalo mezi veřejností, hledaly se alternativy,
argumentovalo se fakty, ale používaly se též
zkreslené, nepřesné i zavádějící informace. Vedly
se diskuze o objektivnosti výše kupní ceny, o stávajících možnostech města při financování koupě
nemovitosti, o budoucích možnostech města při
financování provozu celého komplexu, o nezpochybnitelných budoucích potřebách oprav i náročnějších investic. Přesto vše ZM dne 18. 3.
2013 na svém 10. řádném zasedání přijalo následující usnesení :
ZM schvaluje nabytí ideální ½ budovy č.p. 126
na pozemku p.č. 966, včetně součástí a příslušenství, a ideální 1/2 pozemku p.č. 966 vše v k.ú.
Slavkov u Brna za cenu 8 884 144 Kč, od obchodní společnosti PRELAX, spol. s r.o., Přerov.
ZM schvaluje úhradu závazků města z jeho podílu na rekonstrukci a stavebních opravách budovy č.p. 126 na pozemku p. č. 966 v k.ú. Slavkov u Brna, ve výši 3 615 856 Kč vůči obchodní
společnosti PRELAX, spol. s r.o., Přerov.
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ZM ukládá radě města předložit zastupitelstvu
města návrh financování kupní ceny a závazků
města podle předchozích dvou odstavců z bankovního úvěru.
ZM schvaluje převod pozemků p. č. 3157/1,
orná půda o výměře 4693 m2, p.č. 3156, orná
půda o výměře 2860 m2, p. č. 3157/2, ostatní plocha – neplodná půda o výměře 543 m2, p.č. 3164,
ostatní plocha – neplodná půda o výměře 825 m2,
to vše v k.ú. Slavkov u Brna, za cenu 535 260 Kč
do vlastnictví obchodní společnosti PRELAX,
spol. s r.o., Přerov.
ZM neschvaluje převod pozemků p.č. 3123/41,
ostatní plocha, zeleň o výměře 4422 m2, p.č.
3123/42, ostatní plocha, zeleň o výměře 7101 m2
v k.ú. Slavkov u Brna z majetku města.
A proč se v usnesení objevuje i převod zcela
jinde ležících pozemků? V prosinci loňského
roku Ing. Daniel Fusek, jednatel obchodní společnosti PRELAX, projevil zájem o několik zemědělských pozemků, jež má město ve svém

vlastnictví. Tento svůj zájem stanovil jako jednu
z podmínek při dalším jednání o kupní ceně svůj
za podíl na SC Bonaparte. V období mezi jednáním ZM dne 18. 2. 2013 a dne 18. 3. 2013 došlo
ze strany kupní ceny za nemovitosti – budovu
Společenského centra Bonaparte včetně pozemků
pod celým areálem k zásadnímu posunu v tom,
že návrh její výše byla dohodou snížena z doposud požadovaných 12,5 mil. Kč na necelých 8,9
mil. Kč. Vše však bylo podmíněno právě možností nabytí zemědělských pozemků uvedených
pod body d) a e) výše uvedeného usnesení. Z celkového množství původně požadovaných 20 444
m2 však byl odsouhlasen prodej pouze 8921 m2.
Jedná se o pozemky, které se nacházejí ve svazích západně od Obory, jsou využitelné pouze
k zemědělským účelům a pro potřeby města jsou
nepotřebné a těžko využitelné. Prodejní cena činí
60 Kč/m2, přičemž cena stanovená znalcem
pouze 31 Kč/m2. Dle veřejně prezentované informace chce PRELAX tyto předmětné pozemky

Povinné výměny
řidičských průkazů

Separovaný sběr textilu

Všechny doposud platné řidičské průkazy
vydané před 1.květnem 2004 (tj. před vstupem
ČR do EU) podléhají povinné výměně ve lhůtě
do 31. 12. 2013.
Platnost řidičských průkazů, které byly vydány po tomto datu, zůstává nezměněna a je
uvedena na přední straně řidičského průkazu na
řádku 4, písmeno b).
Jaroslava Kučerová, odbor DSH

Nový objednávkový systém
Od 1. 4. 2013 spustí MěÚ na webových stránkách města Slavkov u Brna nový objednávkový
systém pro agendu občanských průkazů a cestovních dokladů. Občané se budou moci objednávat na pondělí a středy, a to v časech 9 h., 11
h., 13 h. a 15 h. Je nutné zdůraznit, že objednat
se občan může pouze s jednou žádostí, tzn. 1 občanský průkaz nebo 1 cestovní pas.
Doufáme, že tato služba bude dalším vstřícným krokem ke spokojenosti občanů Slavkova
u Brna a jeho regionu.
Mgr. Bc. Hana Řezáčová, vedoucí odboru VV

Matrika oznamuje
Oznamujeme, že ode dne 1. dubna budou
rozšířeny hodiny pro veřejnost na matrice
Městského úřadu Slavkov u Brna takto:
Pondělí
7.30–17.00 h.
Úterý
8.00–13.00 h.
Středa
7.30–17.00 h.
Mgr. Bc. Hana Řezáčová, vedoucí odboru VV

Společnost E+B TEXTIL s.r.o., která má
v našem městě rozmístěné kontejnery na textil,
pořádá mimořádně ve spolupráci s Českým červeným křížem domovní sběry použitého
textilu.
Co můžete odevzdat ?
• oděvy, oděvní doplňky, kabelky, párovou obuv, hračky
• bytový textil (povlečení, záclony, závěsy, ubrusy, deky)
Recyklovat nelze znečištěné oděvy, matrace a koberce.
Prosíme, aby vše bylo čisté a zabalené nejlépe do igelitových pytlů nebo tašek.
Sběr proběhne dne 17. dubna (středa) pouze
v těchto místech:
• sídliště Zlatá Hora, Nádražní a Polní, ulice
Litavská, Komenského náměstí.
V tento den umístěte pytle (tašky) s uvede-

využít k privátnímu záměru výsadby ovocných
stromů.
Problematika SC Bonaparte a celého procesu
jednání s obchodní společností PRELAX je velmi
složitá, přesto jsem považoval za nutné tímto
článkem alespoň částečně celou situaci vysvětlit
a především uvést objektivní fakta, která byla pravidelně projednávána na ZM. Z mého pohledu je
výsledná kupní cena za celou nemovitost (budova
včetně součástí a příslušenství včetně pozemku)
ve výši 8 884 144 Kč, z hlediska původně požadovaných 20 000 000 Kč, velmi dobrým výsledkem dosaženým seriózním jednáním města
i PRELAXu. V následujícím období vás samozřejmě o dalším vývoji ve věci SC Bonaparte budeme informovat (schválení přijetí úvěru, studie
využití celého objektu, pověření odpovědného
subjektu ke správě komplexu, zda – li to bude příspěvková organizace města Zámek Slavkov –
Austerlitz či jiná složka města, atd.).
Ing. Ivan Charvát, starosta města

nými nepotřebnými věcmi nejpozději do 9 hod.
před Vaše domovní dveře, kde budou týž den do
12 hod. vyzvednuty pracovníky společnosti E+B
TEXTIL s.r.o.
Část Vámi odevzdaného oblečení bude
věnována ošacovacím střediskům ČČK,
také poslouží svému původnímu účelu
především v rozvojových zemích, bude
rozřezána na čisticí hadry, předána k výrobě izolací nebo k rozedrání na vlákna
pro opětovnou výrobu. Zčásti bude výtěžek ze sběru věnován ČČK na financování
jeho projektů v sociální oblasti.
Děkujeme všem, kteří podpoří tuto sběrovou akci.
E+B TEXTIL s.r.o., zelená linka 800 100 373,
www.ebtextil.cz, www.cervenykriz.eu
zdroj: E+B TEXTIL s.r.o.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Strážníci dopravili mladíka na záchytku
Dne 8. února kolem 4. hodiny při hlídkové
činnosti našli strážníci na Palackého náměstí
ležet pod lavičkou schouleného mladíka. Mladík byl tak špatně vidět, že si jej strážníci ze služebního vozidla všimli, až když vystoupili a šli
téměř kolem něj. Mladík byl špinavý, kolem
sebe a na sobě měl zvratky, na výzvy nereagoval. Na levé straně čela měl bouli. Oblečen byl
pouze v košili, v saku a v kalhotách. Strážníci
se snažili mladíka probrat a ihned přivolali RZS.
Než záchranná služba dorazila, hlídka se dále
snažila s mladíkem komunikovat. Naštěstí mladík po chvíli začal nabírat vědomí. Po příjezdu

sanitky byl mladík ošetřen. Při ošetření zdravotníci nezjistili žádné závažné zranění. Dechová
zkouška ke zjištění alkoholu v krvi nicméně
ukázala výsledek 1,7 g/kg krve.
Vzhledem k tomu, že nebyl nikdo, kdo by
se o mladíka postaral a s přihlédnutím k jeho
těžké opilosti, kdy mladík nekontroloval svoji
motoriku a nebyl schopen mluvit, musel být po
ošetření převezen hlídkou městské policie do PZS
Černovice. Tu noc byla venku teplota –6 °C.
Nebýt všímavosti strážníků, mohlo vše dopadnout úplně jinak.
Petr Smejsík, velitel MP, tel: 725 746 435

Navštivte naše opravená dětská hřiště
Rádi bychom vás informovali o chystaných
a také již realizovaných opravách dětských hřišť
v našem městě. Na fotbalovém stadionu a na sídlišti Zlatá Hora byly v loňském roce odstraněny
závady na stávajících houpačkách, pískovištích
a lavičkách. Některé neopravitelně poškozené
prvky byly nahrazeny novými. Provedené opravy
byly hrazeny z uvolněných finančních prostředků
města. Za zbývající finance byla nainstalována
nová lanová prolézačka „Pavouček“ v Litavské
ulici. Opravy na tomto hřišti budou brzy pokračovat úpravou povrchu dopadové zóny u Pa-

voučka a opravou poškozeného oplocení. Současný travní povrch bude v okolí hracího prvku
nahrazen kačírkem (drobnými kamennými valounky, jejichž instalace je sice dražší, ale umožní
dětem hraní i po dešti kdy by byl terén rozblácený). Po diskusi s Technickými službami města
Slavkova u Brna proběhnou za zbývající finance
další potřebné opravy dětských hřišť. V minulém
roce město získalo dotaci na projekt nového multifunkčně-sportovního a dětského hřiště na sídlišti Nádražní (u klubovny Junáka). Tento areál
bude veřejnosti zpřístupněn po dosetí travních

ploch v průběhu 2. čtvrtletí. V letošním roce
město projednává možnost poskytnutí finančního
daru od soukromé osoby na rozšíření dětského
hřiště u MŠ Zvídálek. Ing. Petr Janek, odbor IR
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Pietní akt k výročí osvobození
Vážení spoluobčané, dovolte mi, jménem vedení města, vás pozvat na pietní akt, který se
uskuteční v pátek dne 26. dubna při příležitosti
68. výročí osvobození našeho města sovětskou
armádou od německé okupace během 2. světové
války. Tato vzpomínková akce bude zahájena
v 16 hodin již tradičně u pomníku padlých rudoarmějců v městském zámeckém parku. Po vzdání
holdu hrdinství a statečnosti našich osvoboditelů
a uctění památky zde pochovaných vojínů a poddůstojníků se společně přemístíme na místní hřbitov k pamětní desce se jmény slavkovských
obyvatel, kteří se nevrátili z koncentračních tá-

borů nebo zahynuli ve válečných bojích. Přestože
od těchto tragických událostí uplynulo již dlouhých 68 let, neměli bychom zapomínat na padlé
a zemřelé, kteří své životy položili a ztratili za
naši svobodu a možnost žít v míru. Lidé v mnoha
zemích světa tuto příležitost nemají. Některé
země si válkou v nedávné minulosti prošly a z jejích následků se dodnes vzpamatovávají, jiné jí
v současnosti čelí. Přijďte proto společně s námi
uctít památku padlých hrdinů, kteří zemřeli daleko od svých domovů a svých blízkých i zabitých a zavražděných našich tehdejších občanů.
Ivan Charvát, starosta města

Pohádkový karneval v MŠ Zvídálek
V Mateřské škole Zvídálek připravujeme pro děti každoročně masopustní
radovánky a veselí, seznamujeme je se
zvyky a tradicemi s nimi spojenými. Proto
i letos, 30. ledna, se sešly děti se svými učitelkami ze všech osmi tříd v gymnastickém sále ZŠ
Komenského, kde společně prožily zábavné karnevalové dopoledne. Program a hudbu zajistila
firma QMUSIC, manželé Procházkovi z Letonic.
Úvod patřil průvodu a přehlídce masek. Následným veselým tancem a rejem prolínalo představování jednotlivých kategorií masek. Těžký úkol měli
princové, kteří museli vysvobodit zakleté princezny
uhodnutím hádanek. Na závěr děti prolézaly pře-

Pohádkový karneval

Foto: archiv školy

kážkami a spojily se v dlouhého hada, který se vlnil
po celé tělocvičně. Na karnevalu panovala radostná
nálada, děti si jej náležitě užily a potěšil je i veselý
dárek – frkačka.
S. Machalová a P. Davidová

MŠ Zvídálek v divadle Radost
Nejlepším prostředkem, kterým můžeme naplňovat třídní vzdělávací program, je práce
s pohádkou či pohádkovým příběhem. Pohádky
jsou dětem blízké a výchovně působí na jejich
sociální a osobnostní rozvoj. Pro mladší děti

Děti v divadle Radost

Foto: archiv školy

jsou vhodné příběhy se zvířecími hrdiny, s jednoduchým dějem a dobrým koncem s poučením. Starší děti ocení odvážné hrdiny a mají
rády příběhy na pokračování. V mateřské škole
často zařazujeme dramatizace jednoduchých
pohádek a maňásková divadla.
Kulturním zážitkem pro děti naší mateřské
školy byla návštěva Divadla Radost v Brně. Děti
zhlédly představení „Zvědavé slůně aneb Proč
mají sloni dlouhé choboty“. Autobus nás zavezl
až k divadlu. Prohlédli jsme si výzdobu vstupních prostor a svátečně nastrojeni jsme usedli
do pohodlných křesel. Děti s nadšením sledovaly poutavý příběh o zvířátkách z pralesa,
který odměnily bouřlivým potleskem. I v příštím roce zase rádi Divadlo Radost navštívíme.
Učitelky třídy Berušky
Jana Cenková a Jarmila Volešová

Čím chci být, až budu velký?
Mnoho dětí neví, kde jejich rodiče pracují a co
vlastně ve své práci dělají. Proto zařazujeme do
třídního vzdělávacího programu téma: Povolání
– práce dospělých. Pomocí hádanek, říkadel,
scének a her se děti seznamují s různými druhy
povolání a řemesel.
Na vycházkách jsme pozorovali práci zahradníka, cestářů a stavbařů. Někteří nám o své práci
ochotně vyprávěli a názorně ukázali. Byli jsme
u maminky – prodavačky zeleniny. Nahlédli
jsme i do kuchyně v naší mateřské školce,
ochotně pomáháme „uklízet“ naší paní uklizečce. Perličkami jsou výroky dětí ze třídy Berušek a Sluníček, když jsme se jich zeptali: Čím
chceš být, až budeš velký?
• „Až já budu velký, budu policajtem. Protože
můžu chytat zloděje a policajti můžou jezdit
rychle.“

• „Já bych chtěla být hasičkou, chtěla bych
s dědou hasit požáry a zkusit si stříkat hadicí.“
• „Já bych chtěla prodávat léky a ještě bych chtěla
hrát v pohádce, protože se mi líbí královna.“
• „Já budu veterinářkou, protože mám ráda pejsky a kočičky.“
• „Já chci být zedníkem, protože chci postavit
kostel pro lidi, aby se dívali, kolik je hodin.“
• „Já bych chtěl být stavitel dinosaurů a chtěl
bych postavit dinopark.“
• „Až budu velká, budu doktorkou zvířat, protože mě to baví.“
• „Budu pracovat a vydělávat peníze, protože
chci mít hodně peněz.“
• „Já budu fotbalistou, protože se tam kope do
balónu a ještě do branky a dává se vítězný gól.“
Učitelky třídy Berušky
Jana Cenková a Jarmila Volešová

3/2013

Dohledávání fotografií
bývalých starostů
V únorovém čísle jsme si vás dovolili oslovit
s prosbou o pomoc při dohledávání fotografií
nebo obrázků starostů města Slavkova u Brna
a bývalých předsedů MěNV z předloženého seznamu.
Velice si ceníme Vaší pozornosti, se kterou
pročítáte Slavkovský zpravodaj a také Vaší
ochoty podělit se o své fotografie. Díky Vaší
pomoci se nám podařilo získat další fotografie
a obrázky starostů i z let ze začátku minulého
století.
Nicméně ještě stále nám schází fotografie
některých starostů, a proto se na Vás ještě jednou obracíme s prosbou o pomoc při dohledávání fotografií nebo obrázků starostů města
Slavkova u Brna a bývalých předsedů MěNV,
kteří jsou uvedení v následujícím seznamu.
Jak jsem již v minulém zpravodaji uvedla,
rozhodli jsme se zmapovat částečně historii
města, především osoby, které stály v čele
města Slavkova u Brna. Tato data se pojí
k městu samotnému a my bychom je rádi představili našim občanům a dalším návštěvníkům
a turistům, kteří zavítají do Slavkova u Brna,
a to ve formě trvalé expozice přístupné veřejnosti, která by byla zároveň připomínkou osob
zapsaných v dějinách města. Řada jiných měst
a obcí se podobným způsobem také obrací do
své historie.
Proto budeme vděční, za jakoukoli Vaši fotografii např. z obřadní síně při oddávání starostou města z uvedené doby apod.
Seznam starostů a předsedů MěNV, u kterých ještě není k dispozici fotografie:
1850–1861 starosta Holl Ferdinand;
žil v letech 1811–1883
1861–1876 starosta Koláček Jan; žil v letech 1814–1894
1876
starosta Woděra Matěj, nar. 1822
1876–1884 JUDr. Vincenc Materna;
žil v letech 1829–1894
1885–1910 starosta Valníček Emerich;
žil v letech 1841–1914
1916–1917 zastupující náměstek starosty František Uhlíř
st.; žil v letech 1854–1917
1919–1920 starosta Vítek Emanuel,
narozen 25. 12. 1883
1920–1923 starosta Prokeš František, narozen 14. 2. 1874,
1923–1927 starosta Hrozek František, narozen 28. 3. 1880
1927–1931 starosta Tesařík Rudolf, narozen 13. 2. 1870
1931–1934 starosta prof. Pluskal Jaromír,
narozen 18. 7. 1889
1934–1938 starosta Prokeš František
1941–1945 starosta JUDr. Walter Jaroslav,
narozen 7. 9. 1905
Předsedové MěNV
8. 5. 1945–4. 7. 1946
4. 7. 1946–únor 1948

Vykoupil Ladislav
Tronner Josef,
zemřel 26. 12. 1963
únor 1948–duben 1948
Urban Cyril
duben 1948–únor 1950
JUDr. Bílek Stanislav
únor 1950–květen 1954 Pechánek Josef
květen 1954–květen 1957 Rys Stanislav,
nar. 21. 10. 1902

Jakékoliv informace, které by nás mohly dovést k těmto fotografiím, prosím, volejte na telefon 544 121 160 nebo posílejte na emailovou
adresu barbara.machackova@meuslavkov.cz.
Je možné také navštívit osobně na radnici paní
Barbaru Macháčkovou, která má na starosti
rozvoj regionu a kultury a sídlí v kanceláři naproti sekretariátu starosty. Předem děkujeme za
Vaši pomoc a ochotu.
Ing. Barbara Macháčková, odbor KT

3/2013
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www.zamek-slavkov.cz

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

Zámek Slavkov – Austerlitz v roce 2013
Brány slavkovského zámku se pro veřejnost letos otevřely již ve čtvrtek 21. března.
Na nadcházející sezonu připravili pracovníci
programového oddělení opět velké množství
zajímavých kulturních a společenských akcí,
ze kterých si vybere opravdu každý. Základním pilířem programu jsou akce, které se konají každoročně a které jsou pro veřejnost
stále zajímavé a lákavé. Naleznete zde zajímavé výstavy, atraktivní koncerty klasické
i populární hudby, ale také různé akce včetně
velmi populárních jarmarků, které se svým
rozsahem a zejména kvalitou řadí na čelní
místo v regionu.
Na co se tedy můžou návštěvníci letos těšit?
Z bohaté nabídky akcí Vás chci upozornit na
některé zajímavé, které byste si neměli rozhodně nechat ujít.
Mezi nejatraktivnější se nepochybně zařadí
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ činohry Mahenova divadla Brno Shakespeareovy hry
Romeo a Julie, které se odehraje na sklonku
léta na nádvoří zámku. Jde o představení, které
získalo diváckou cenu DIVA 2013 jako nejlepší činohra roku!
Velkou část připravovaných akcí tvoří bezesporu KONCERTY různých hudebních žánrů.
V prvé řadě to budou dva koncerty klasické
hudby v rámci 18. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae. Na
prvním se představí špičkový italský soubor
Accordone s fenomenálním zpěvem Marca
Beasleyho, kteří budou interpretovat významné
představitele italské barokní hudby. Tento koncert bude zaznamenávat ČT. Druhý koncert
pod záštitou francouzského velvyslance v ČR
pak představí neméně proslavený francouzský
soubor Café Zimmerman.
Nelze opomenout ani již tradiční galakoncert J. Strauss Orchester – Die flotten Geister
Coburg, na který letos opět zavítá hvězda evropského formátu Luisa Albrechtová. Do této
skupiny kulturní nabídky patří také říjnový
koncert špičkového Janáčkova kvarteta
v Historickém sále, věnovaný připomínce výročí úmrtí skladatele Leoše Janáčka.
V oblasti populární hudby se zájemci opět
mohou těšit na skvělé open-air muzikálové
představení v podání herců Městského divadla
Brno v úchvatném prostředí zámeckého parku.
Vrcholem koncertní dramaturgie bude pak

6. ročník prodejní
zahradnické výstavy
Zámek Slavkov – Austerlitz pro vás připravil
další ročník populární jarní „prodejní zahradnické výstavy“. Tak jako každoročně si na ní
můžete zakoupit přísady, balkónovky, skalničky, stromky, okrasné stromky, keře a vše, co
k zahradničení patří. Bude zde i spousta doplňkového prodeje, keramiky, bižuterie, medu,
oříšků, občerstvení, cukrovinek.
Zveme vás do slavkovského zámeckého
parku v pátek 12. dubna od 12 do 17 hodin
a v sobotu 13. dubna od 9 do 17 hodin. Vstup
volný. Je tu jaro a opět je na co se těšit.
Věra Marková, ZS-A

v srpnu vystoupení britské rockové legendy
Deep Purple.
Hned na začátek sezony jsou připraveny
atraktivní VÝSTAVY – Kroje Brněnska, která
poukazuje na silnou přítomnost tradice ve Slavkově a okolí. Ve druhé polovině roku to bude
především výstava k připomínce 100. výročí
úmrtí Václava Kounice Mecenáš, politik, šlechtic – Dr. Václav Kounic.
Velmi zajímavými budou také výstavy prvorepublikového slavkovského malíře Emila Kopřivy a současné mladé slavkovské malířky
Darii Novotné. Tím plníme záměr představovat
veřejnosti naše úspěšné rodáky, kteří si získali
renomé nejen v ČR. K cyrilometodějskému výročí jsme připravili výstavu ikon.
Také letos si na své přijdou opět zahrádkáři,
pro které chystáme jarní prodejní zahradnickou výstavu v zámeckém parku. Další výstava
jistě potěší chovatele pejsků, opět se budou
konat také velmi úspěšné výstavy vín – srpnová
mezinárodní Grand Prix Austerlitz 2013 a listopadová „Svatomartinská vína na zámku“.
Po úspěšné loňské premiéře se budou na nádvoří zámku opět konat Dny Slavkova a Svatourbanské hody, letos obohacené o 6. Mezinárodní setkání Slavkovů. Při této příležitosti
bude v zrekonstruovaných konírnách zámku
slavnostně otevřena nová expozice „NapoleonAusterlitz“.
V první polovině srpna se znovu uskuteční
v zámeckém parku Letní filmový festival.
Z dalších pravidelných AKCÍ stojí za zmínku
velmi oblíbený již 20. ročník Oldtimer Festival
2013 – setkání veteránů aut a motocyklů. Napoleonské dny a k nim doplňkové akce se tentokrát ponesou ve znamení připomínky 200. výročí Bitvy národů (u Lipska). Nelze opomenout
ani Vzpomínkové a pietní akce u příležitosti
208. výročí bitvy u Slavkova, na jejichž organizaci se budeme spolupodílet.
V roce 2013 bude pokračovat svatomartinská tradice. V dubnu se bude konat festival válečné literatury faktu – Slavkovské memento.

V průběhu roku pak ekumenické setkání církví
- Slavkovská iniciativa smíření, oblíbené
a velmi populární řemeslné jarmarky, pro děti
pak VI. Zámecké dýňobraní či mezinárodní
turnaj v pétanque.
K těmto letos přistupují akce spojené se získanou dotací ke spolupráci Austerlitz – Rosenburg, která se velmi osvědčila v minulém
roce. Společná realizace projektu bude zaměřena na oblast marketingu a produktů s ním souvisejících. Jednat se bude především o „výměnu“ akcí, kdy na slavkovském zámku
předvedou své umění sokolníci z Rosenburgu
a naopak na rakouském zámku se uskuteční bitevní ukázka vojáků z Bitvy tří císařů.
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, ale také na kostýmované
prohlídky s Napoleonem nebo prohlídky s pohádkou pro děti, připravené vždy tematicky
k jednotlivým akcím. Budeme pokračovat také
ve specializovaných prohlídkách depozitářů,
krovů, ale i v kostýmovaných prohlídkách, připravených vždy tematicky k jednotlivým akcím.
Konec roku patří adventu a s ním také akci
Vánoční koncert ZUŠ Františka France. Rok
bude zakončen přátelským silvestrovským setkáním občanů na náměstí zakončeným ohňostrojem, odpáleným ze zámeckého parku (pořadatelem je město).
I z tohoto krátkého přehledu je patrné, že
nadcházející sezona bude opět velice bohatá na
krásné kulturní zážitky. Podrobný přehled akcí
je uveden v kalendáriu na jiném místě tohoto
čísla Slavkovského zpravodaje nebo jej můžete
obdržet formou Newsletteru prostřednictvím
webových stránek www.zamek-slavkov.cz.
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

Příprava zámku na sezonu 2013
I v letos na přelomu roku byl slavkovský
zámek od poloviny prosince do poloviny března
uzavřen pro veřejnost (samozřejmě mimo Městskou knihovnu). V tomto období se zámek intenzívně připravuje na nový nápor návštěvníků,
který nastane již od 21. března 2013, kdy se
znovu v plné kráse po důkladném generálním
úklidu otevřou brány pro návštěvníky ze všech
koutů světa. Většina ostatních zámků má
„zimní“ sezonu již od 1. října až do 31. března.
Věřte, není to rozhodně jednoduchý úklid
v zimou prochladlých místnostech zámku, kde
teplota často nedosahuje ani 10 stupňů. Sály
a historické místnosti se bohužel nedají temperovat na vyšší teplotu vzhledem ke kapacitě
elektrických rozvodů po celé historické budově
zámku. Do úklidu jsou zapojeni všichni pracovníci údržby zámku, kteří poctivě v každé
místnosti z lešení vysávají a ometají štuky,
stropy, zdi, čistí lustry, ručně leští nábytek i parkety, napouštějí okenní rámy, okenice, zárubně

a veškeré zámecké dveře olejovými konzervačními prostředky. Ze všech oken se sundávají záclony a závěsy. V čistírně probíhá pak čištění
a konzervování zhruba s150 kusů záclon a závěsů tak, aby celý další rok vydržely na zámeckých oknech ve slušném stavu.
Nejen pracovníci z oddělení správy majetku
mají přes zimu tolik práce. Všichni ostatní zaměstnanci připravují nové akce a programovou
nabídku, intenzivně pracují na propagaci zámku
a města, účastní se veletrhů se zaměřením na turistický ruch, zpracovávají nové propagační materiály apod.
Snahou je, aby se na slavkovském zámku cítili všichni návštěvníci spokojeně a v pohodě,
aby ho rádi a často navštěvovali při kulturních
a společenských akcích nebo jen tak při odpočinkových procházkách, a aby se také do našeho zámku rádi vraceli.
Těšíme se i na Vaši návštěvu v nové sezoně.
Věra Marková, vedoucí správy majetku ZS-A
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Přehled akcí v r. 2013
BŘEZEN

Slavnostní zahájení sezony 2013 na zámku
23. a 24. 3. Prodejní velikonoční výstava
Zatoč se mně, má panenko – výstava krojů z Brna a okolí (do 2. 6.)
27. 3.
Cukry – výstava o historii cukru a cukrovaru (do 9. 6.)
30. 3.
Jarní vyjížďka
DUBEN
14. 6.
Socialistický realismus v obrazech - výstava obrazů
7. 4.
Svatba na zámku – den otevřených dveří pro snoubence
12. a 13. 4. Prodejní zahradnická výstava (zámecký park)
18. 4.
Den památek
26. 4.
Slavkovské memento – festival válečné literatury faktu
KVĚTEN
Výstava anglických ohařů
Slavkovské restaurování – ukázky restaurování předmětů ze
zámeckých sbírek jako součást prohlídky zámku (do 7. 6.)
16. 5.
Austrálie – cestopis. přednáška J. Máry v Divadelním sále zámku
18. 5.
Mezinárodní den muzeí, Muzejní noc
Z operety do operety – koncert Johann Strauss Orchestru Die
flotten Geister
24. 5.
Noc kostelů
Výstava krajky – ze Slawkówa a Mohelnice v expozici zámku
(do 20. 6.)
Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles
30. 5.
2013, 3. etapa – Chvála písní v kapli sv. Jana Křtitele ve Špitálské ul.
31. 5.
Folk a country na zámku
ČERVEN
31. 5.–2. 6. 6. mezinárodní setkání Slavkovů
31. 5.–2. 6. Dny Slavkova a Svatourbanské hody
1. 6.
Prezentace renesančního sokolnictví ze zámku Rosenburg
Prohlídky zámeckých krovů, noční kostýmov. prohlídky zámku
Slavnostní otevření expozice „Napoleon – Austerlitz“
1. 6.
Trhy v zámeckém parku
2. 6.
Concentus Moraviae – koncert italského souboru Accordone
„Příběhy z Neapole“
6. 6.
Fotoobrazy Aleny Šindarové – výstava abstraktních fotografií (do 7. 7.)
Napoleonská bitva a život Kouniců – ukázky v prostorách rakouského zámku Rosenburg v rámci vzájemné spolupráce
Průvodci a provázení – výstava o jednom obyčejném dni v životě průvodce (do 1. 9.)
15. 6.
Muzikálové představení v zámeckém parku
Concentus Moraviae – koncert fr. souboru Café Zimmerman
Oldtimer festival 2013
29. 6.
Kostýmované prohlídky zámku
ČERVENEC
Dr. Václav Kounic – mecenáš, politik a šlechtic – výstava k 100.
výročí úmrtí Dr. Kounice (do 6. 10.)
27. 7.
Mezinárodní turnaj v pétanque Grand Prix d’Austerlitz 2013
SRPEN
4. 8.
Koncert skupiny Deep Purple v zámeckém parku
6.–13.8. Letní filmový festival v zámeckém parku
10. 8.
Koncert studentů ze Švýcarska v Historickém sále zámku
16.–18. 8. Napoleonské dny
17. 8.
Mezin. výstava vín, řemeslný jarmark a kostým. prohlídky zámku
31. 8.
Romeo a Julie – divadelní představení na nádvoří zámku – Mahenova činohra, Národní divadlo Brno
ZÁŘÍ
Slavkovské restaurování – ukázky restaurování předmětů ze
zámeckých sbírek jako součást prohlídky zámku (do 27. 9.)
5. 9.
Restaurování – výstava o restaurátorské práci a obnovených
předmětech (do 10. 11.)
19. 9.
Výstava Darii Novotné – výstava obrazů slavkovské malířky
(do 10. 11.)
Václavský jarmark a Zámecké burčákové slavnosti
Prezentace renesančního sokolnictví ze zámku Rosenburg
21. 9.
21. 9.
Dny kulturního dědictví – kostým. prohlídky podzemí, prohlídky depozitářů a krovů
22. 9.
Koncert pěveckého sboru Mladost
ŘÍJEN
1. 10.
Mezinárodní den seniorů
6. 10.
Den otevřených dveří pro zájemce o svatební obřady na zámku
10. 10.
Slavkovská epopej – výstava malíře Emila Kopřivy z počátku
20. stol. (do 8. 12.)
13. 10.
VI. zámecké dýňobraní
19. 10.
Janáčkovo kvarteto – koncert k příležitosti 85. výročí úmrtí
Leoše Janáčka
LISTOPAD
15. 11.
Betlémy – předvánoční výstava betlémů mnoha tvarů a podob
(do 8. 12.)
16.11.
Svatomartinské slavnosti – příjezd sv. Martina, výstava Mladá
svatomartinská vína a svatomartinské hody
Koncert o.p.s. Mohyla Míra – Austerlitz k 208. výročí bitvy
u Slavkova
29. 11.–1. 12. Vzpomínkové akce k 208. výročí bitvy u Slavkova
30. 11.
Tradiční předvánoční a řemeslný jarmark a kostýmované prohlídky
zámku
PROSINEC
Zakončení sezony
Vánoční koncert ZUŠ F. France v Historickém sále zámku
31. 12.
Silvestrovské setkání občanů – ohňostroj
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Socialistický realismus v obrazech
Socialistický realismus, neboli zkráceně
„sorela“, byl oficiální umělecký směr Československa v období 50. let dvacátého století.
Tendence tohoto směru byly určeny tehdejšími
politickými funkcionáři a náměty byly poplatné
ideologickému rázu tehdejší doby. Obrazy
a plakáty měly funkci agitační, přesvědčovací,
budovatelskou. Malby zpodobňovaly hrdé dělníky a ženy na traktoru, bojovníky proti západnímu imperialismu, ale právě také představitele
západních mocností, které zobrazovaly s výrazně karikaturním nádechem. Přestože toto
umění dnes vnímáme spíše s ironickým podtextem, jedná se o velmi zajímavé svědectví své
doby, proto bychom neměli přehlížet ani jeho
určitý dokumentární charakter.
Na Zámku Slavkov – Austerlitz bude od 13.
dubna do 14. června 2013 k vidění výstava
obrazů socialistického realismu, které budou

Ukázka socrealismu

Foto: archiv ZS-A

orientované převážně na vojenskou tematiku.
Výstava bude nainstalována v galerii v 1. patře
zámku. Vernisáž, na kterou všechny zveme, se
uskuteční 12. dubna v 17 hodin v Historickém
sále zámku.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Svatba na zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci
se svatební agenturou NAÏVE Vás srdečně
zvou na den otevřených dveří, který se uskuteční v neděli 7. dubna s názvem Svatba na
zámku.
Všichni, nejenom snoubenci, ale i rodiče, prarodiče a děti jsou srdečně zváni na zámek, kde
Vám představíme širokou nabídku ze svatebního

Svatba na zámku

oboru. V 15, 16 a 17 hodin budou probíhat organizované prohlídky oddacích míst, spojené
taktéž s prohlídkou interiérů zámku, jehož zákoutí nabízí jedinečné pozadí pro svatební fotografie. Můžete se těšit na prezentaci svatebních
šatů a doplňků podle aktuálních trendů, květinovou výzdobu a ochutnávku svatebního cukroví, především tradičních koláčků. Tyto
služby a mnohé další se Vám budou prezentovat
v Historickém sále zámku a v Salla terreně.
V 17.30 hodin se bude losovat ze všech
vstupenek první cena – poukaz v hodnotě
10 000 Kč na zapůjčení svatebních šatů Exclusive, kterou věnuje svatební agentura
NAÏVE s.r.o. Akce proběhne od 14 do 18
hodin. Vstupné 50 Kč.
Přijměte pozvání na den plný inspirace a nápadů, den otevřených dveří v krásném romantickém prostředí a usnadněte si tak přípravy Vašeho svatebního dne.

Foto: archiv ZS-A

Hana Partyková, ZS - A

Předprodej vstupenek na Concentus Moraviae
V měsíci červnu, jak už bývá dobrým zvykem, na Zámku Slavkov – Austerlitz v rámci
XVIII. mezinárodního hudebního festivalu 13
měst – Concentus Moraviae, uvedeme dva
špičkové koncerty.
Na prvním z koncertů v neděli dne 2. června
budeme mít opět tu čest přivítat temperamentní
soubor Accordone, který doprovodí nezaměnitelný a fenomenální zpěv Marca Beasleyho.
Druhý z nich posluchačům představí fran-

couzský soubor Café Zimmermann, který
zazní v neděli dne 23. června.
Vstupenky na oba prestižní koncerty je
možné zakoupit již nyní na pokladně zámku
se slevou 50 Kč, která potrvá do 31. května
2013, po tomto datu budou standardní vstupenky nabízeny za plnou cenu tj. 250 Kč.
Neváhejte s nákupem, neboť kapacita sálu je
omezená!
Hana Partyková, ZS-A

Jarní vyjížďka parkem
Již v sobotu 30. března se můžete těšit na
první letošní akci v zámeckém parku. Zámek
Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Jezdeckým
klubem Acaballado stáje Němčany pořádá
u příležitosti zahájení jezdecké sezony Jarní
vyjížďku. Na rozdíl od známé Hubertovy jízdy,
která celou sezonu ukončuje, je Jarní vyjížďka
nesena v lehkém, crazy duchu a je volně inspirována masopustním veselím. Jezdci jsou oblečeni v maškarních kostýmech a svými vystoupeními se snaží i na návštěvníky přenést
uvolněnou „jarní náladu“.

Jarní vyjížďky se zúčastní 25 jezdců na koních, kteří budou slavnostně dekorováni.
Hlavní část programu bude, vedle zahájení starostou města, i drobné dovednostní soutěže
a vystoupení jezdecké skupiny Kristýny Lejskové. Pro malé návštěvníky bude připravena
možnost se povozit na ponících. Součástí celé
akce, je i vítání jara a loučení se zimou, formou
vynášení Morany.
Jarní vyjížďka se v zámeckém parku uskuteční v čase od 13 do 16 hodin, vstup do
parku je zdarma.
Ing. Jana Slouková, ZS-A
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Ohlédnutí za rokem 2012 na zámku
Každoročně v tomto období dochází k bilancování předchozího roku. Předmětem je
nejen společenské, ale i ekonomické zhodnocení, ke kterému příspěvková organizace ZS-A
pravidelně přistupuje, a to za všechny své organizační složky – Zámek, Městskou knihovnu
a Městské kino. Úhly pohledu mohou být pochopitelně různé.
Ale jaká kritéria zvolit, aby poskytla co nejpravdivější a nejobjektivnější zhodnocení?
Vždyť co člověk, to preference něčeho jiného.
Může to být počet návštěvníků za rok nebo
pestrost kulturní nabídky nebo příjmy z tržeb
nebo příjmy z komerčních aktivit? Je patrné, že
pro posouzení je třeba popsat všechny oblasti,
aby se maximálně vyloučilo nařčení z jednostranného přístupu k hodnocení. Příspěvková
organizace svým zaměřením, které je dáno zřizovací listinou, jako kulturní organizace města
musí evidentně naplňovat veškeré tyto oblasti,
které však často mohou být zájmově „protichůdné“, ač se to na první pohled nezdá.
Pokusme se alespoň ve stručnosti na konkrétních údajích za rok 2012 nastínit dosažené
výsledky. Tyto jsou podrobně komentovány
v rámci Výroční zprávy za rok 2012 a v rámci
rozborů hospodaření, které organizace každoročně zpracovává.
Sezona započala 21. 3. 2012 a byla fakticky
ukončena v polovině prosince. Touto délkou se
náš zámek řadí na čelní místo mezi obdobnými
objekty v ČR. Za uvedené období loňského
roku areál zámku navštívilo celkem 93 841
návštěvníků, což je nejvyšší návštěvnost za
období od r. 1996, kdy se tato statistika vede!
Touto návštěvností se zámek řadí na čelní místo
mezi památkové objekty v jihomoravském kraji

a patří mu i velmi lichotivé umístění v rámci
celé ČR, což vyniká především ve tvrdé konkurenci, panující v této oblasti. Je třeba zdůraznit, že v uvedeném počtu nefigurují návštěvníci Napoleonských dnů a Vzpomínkových
akcí, nejsou v nich zahrnuty pochopitelně ani
počty návštěvníků kina a knihovny. Z tohoto
celkového počtu přímo zámek (bez parku) navštívilo 52.902 návštěvníků, z bylo 49.299 platících. Myslím si, že tato čísla hovoří za vše. Podotýkám pouze, že jde o statistiku, kterou
vedou obdobně všechny památkové objekty
v rámci svých aktivit. Lze snad takovýto výsledek snad považovat za neúspěch?
Kulturní nabídka v roce 2012 byla velmi
pestrá. Objevily se v ní všechny žánry, takže
každý si mohli zvolit to své… Jen připomenu:
16 koncertů, 17 výstav, 40 dalších akcí, 3 přednášky atd. Jistě se najdou i ti, kterým jsme se
nezavděčili, ale právě spokojenost většiny se
příznivě odrazila v návštěvnosti.
A co ekonomický pohled? Tržby ze vstupného přinesly na doplnění rozpočtu organizace
celkem 3 422 000 Kč. Uvědomme si prosím, že
ekonomické prostředí v naší společnosti není
příliš příznivé, nutí rodiny šetřit a pak na prvním místě je to, co je možné si odříci – výdaje
na kulturu. Z tohoto pohledu jde o více než příznivý výsledek. Je třeba ovšem zdůraznit, že
řada návštěvníků právě díky ekonomické situaci volila spíše „nízkonákladové“ aktivity nebo
i bezplatné. Pak zákonitě dochází ke snížení
objemu tržeb, ale pozitivním jevem je to, že se
k nám tito návštěvníci opakovaně vrací a po
oživení ekonomiky představují potenciál růstu
také v ekonomických ukazatelích tak, jako
tomu bylo v letech 2010 a 2011.

Samostatnou kapitolou je komerční činnost,
jejíž výnosy slouží prioritně k doplnění zdrojů
nezbytných na provozní údržbu našeho překrásného zámku. Právě v této oblasti se nepodařilo přes veškeré vynaložené úsilí naplnit
naše představy. Ekonomické problémy vedly
subjekty k úsporným opatřením, které se projevily v příjmech z této aktivity. I když bylo dosaženo tržeb v celkové výši 1.606.000 Kč, je to
méně než za předchozí rok. Poklesl také zájem
o svatební obřady. Tento výpadek pak musel
být eliminován celou řadou nepříjemných interních úsporných opatření, a to i přesto, že
bylo nutné realizovat nákladné neočekávané
opravy (např. bazénů v parku).
Jistě bychom mohli uvést celou řadu dalších
zajímavostí a z našeho pohledu i úspěchů, které
jsou mimořádně příznivě vnímány především
mimo náš region. Jde o pozitivní výsledek
velmi náročné marketingové činnosti, cílené
propagace – propracovaného systému, který
nese své ovoce. Osobně se na četných místech
setkávám s lidmi, kteří konstatují vždy obdobně
jediné: „Ano – zámek Slavkov, my o vás víme,
krásné město a nádherný opravený zámek! Určitě k vám přijedeme!“. Upřímně bych přál
všem spoluobčanům, aby to slyšeli. Pak se
v každém Slavkovákovi probouzí, ať chce či nechce, pocit lokálního patriotizmu a do jisté
míry pocit určité zdravé pýchy…
Lze si jen přát, aby i nadcházející rok 2013
byl bez ohledu na vnější ekonomické podmínky pro příspěvkovou organizaci neméně
úspěšný.
Údaje ke všem oblastem činnosti jsou převzaty z Výroční zprávy ZS-A za rok 2012.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Mezinárodní den památek
Mezinárodní den památek se tradičně slaví
18. dubna. Cílem tohoto svátku je zvýšit povědomí veřejnosti, vlastníků památek i správ měst
o kulturním dědictví a motivovat k jeho ochraně.
Zámek Slavkov – Austerlitz oslaví Mezinárodní den památek v sobotu 20. dubna. Pro

návštěvníky nabídne vstup na právě probíhající
výstavy zdarma. Zámek bude v tuto sobotu otevřen od 9 do 16 hodin. Návštěvníci budou moci
zadarmo zhlédnout tři výstavy. V galerii v přízemí bude k vidění výstava krojů Brněnska
„Zatoč se mně, má panenko“, v prostorách před

kavárnou výstava o historii cukru a slavkovského cukrovaru „Cukry“ a v galerii v prvním
patře výstava obrazů a grafik „Socialistický realismus v obrazech“. V tento den budou samozřejmě probíhat i klasické prohlídky zámku
a podzemí.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Slavkovské memento 2013
F E S T I V A L V Á L E Č N É L I T E R AT U R Y F A K T U
Že může mít humor své místo i v tak vážných situacích, jako jsou války, dokládá celá
řada románů či dalších literárních forem. Z českých autorů lze jmenovat Haškovy „Osudy
dobrého vojáka Švejka,“ které jsou ovšem
i světově proslulé, z dalších pak známou knihu
„Jak jsem vyhrál válku“ Patricka Ryana. Toto
téma jsme navrhli pro devátý ročník Slavkovského mementa, jehož vznik byl iniciován při
příležitosti 200. výročí bitvy tří císařů u Slavkova. Žáci základních a středních škol v regionu JmK, ale i daleko za jeho hranicemi, byli
vyzváni k vytvoření slovesných či výtvarných
prací, jejichž obsah se vztahuje k válce. Vyhlášená témata „Války – neválky“ a „Humor a satira ve válce“ snad nabízejí dostatek prostoru
pro vyjádření mladý spisovatelů či výtvarníků.
Nad Festivalem převzal záštitu hejtman Ji-

homoravského kraje pan JUDr. Michal Hašek,
velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie
ve Vyškově Ing. plk. gšt. Ján Kožiak a starosta
města Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát. Od
loňského roku spolupracujeme také s generálním konzulátem Ruské federace v Brně a pan
konzul Andrej Jevgenjevič Šaraškin přislíbil
i osobní účast na slavnostním vyhlášení.
Festival a jeho zakončení s vyhlášením vítězných literárních prací proběhne na slavkovského zámku v pátek 26. dubna 2013, právě
v den výročí osvobození města Slavkova v roce
1945. V souvislosti s tímto výročím se návštěvníci Mementa mohou zúčastnit vzpomínkového aktu kladení věnců k pomníku padlých
vojáků Rudé armády v zámeckém parku, na
kterém jsou pravidelně přítomni zástupci generálního konzulátu Ruské federace v Brně.

P RO G R A M :
11.00 Zahájení festivalu (Historický sál)
Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže a předání cen
Čtení vítězných děl literární soutěže
žáků a studentů
Ukázky činnosti Vojenské akademie
Vyškov v zámeckém parku (průběžně)
Výstava soutěžních výtvarných prací
16.00 Slavnostní kladení věnců u pomníku
padlých vojáků Rudé armády při příležitosti osvobození Slavkova
Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto
akci je zcela volný. Jste srdečně zváni!
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A
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Počítače, sport, přírodní vědy
ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZŠ TYRŠOVA
V poslední době jsem několikrát odpovídal na
otázky rodičů spojené s úpravou učiva v základní
škole. Každý jistě zaznamenal ve sdělovacích prostředcích nařízenou změnu, která se týká druhého
cizího jazyka (v našem případě jazyka německého). To, co dříve bylo volitelným předmětem,
stává se od následujícího školního roku předmětem povinným. Z toho důvodu také dochází
k úpravám ve školním vzdělávacím programu.
Německý jazyk se stává povinným pro
všechny děti v osmém a devátém ročníku (po
třech hodinách týdně). Na to pak navazují další
změny právě ve volitelných předmětech. Některé nové jsme již připravili na letošní školní
rok a některé budou zavedeny v následujících
dvou letech. Orientovat se chceme na počítače,
sport a přírodní vědy.
Počítače: Výuka práce s počítačem má v naší
škole dlouhou tradici. Nyní jsme výuku výpočetní techniky rozšířili o ICT seminář – volitelný předmět v osmém ročníku. V něm se žáci
zdokonalují nad obvyklou úroveň ostatních absolventů základní školy v práci s multimédii, ve
zpracování videa, v úpravě grafiky a podobně.
Sport: Žáci sedmého a osmého ročníku mají
kromě povinných hodin tělesné výchovy možnost přihlásit se do volitelného předmětu Sportovní hry. Ten je zaměřen především na míčové
hry – kopaná, volejbal a další. Výsledky našich

fotbalistů v posledních letech ukazují, že právě
tento sport není našim žákům cizí.
V nižších ročnících pokračuje nepovinný
předmět Zdravotní tělesná výchova zaměřený
na zdravotní prevenci a nápravu vadného držení
těla. Jelikož úzce spolupracujeme s nově založeným atletickým oddílem, uvažujeme o dalším
nepovinném předmětu zaměřeným právě na
toto sportovní odvětví a to napříč všemi ročníky
pro zájemce z řad našich žáků. Sportovní nadšenci by tak v některých třídách mohli mít až 5
hodin tělesné výchovy týdně.
Přírodní vědy: Zájemci o přírodní vědy se
v rámci sedmého a osmého ročníku mohou realizovat v přírodovědném semináři. Tento volitelný předmět je zaměřen hlavně na praktické
úkoly, provádění a pozorování pokusů, pozorování přírodních zákonů a souvislostí.
Ostatní: Už letos se také objevily dva volitelné předměty určené žákům devátých ročníků.
Literární seminář pro zájemce o četbu, literaturu, filmovou tvorbu a kulturu vůbec. Druhým
je jazykový seminář pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině pomocí četby anglicky
psané literatury, sledování filmů v originálním
znění a prostřednictvím konverzace. Ti, kteří
pokračují ve studiu na střední škole typu gymnázia, tak mají možnost získat i nějaké vědomosti „navíc“.

Přírodovědná exkurze
V pondělí 18. února žáci čtvrté a šesté třídy
navštívili Lesní školu Jezírko (odloučené pracoviště Lipky), která se nachází v krásném prostředí Soběšic. Lipka je školské zařízení nabízející ekologické výukové programy školám.
Žáci páté třídy se zúčastnili výukového programu „Zima v lese“. Žáci pracovali s texty
a obrázky a vytvářeli si vlastní zimní příběh.
Venku si zahráli tematické hry a naučili se stopovat zvířata.
Šesťáci se v programu „Společenstvo průsvitných křídel“ seznámili s významem blano-

křídlého hmyzu pro člověka, zvláště pro zemědělskou a lesnickou výrobu. Společně se vypravili do světa včel a mravenců a snad pochopili nutnost jejich ochrany. Pronikli do
tajemství jejich dokonalé organizace a dělby
práce, ochutnali včelí produkty a prolezli si
model mraveniště. Na závěr si v lese zahráli na
otrokářské a lesní mravence.
Díky zajímavě připravenému programu to
byl pro všechny žáky pěkně strávený den plný
nových poznatků, kdy si nenásilnou a praktickou formou zopakovali učivo přírodopisu.

Tangramy
Ve středu 27. února se uskutečnilo další kolo
logických her pro žáky 2. stupně. Tentokrát soutěžící skládali tangramy. Každý žák obdržel 7
kartiček s geometrickými tvary a pokoušel se
z nich sestavit předkreslené obrázky.
Zájem o soutěž byl zejména mezi žáky 7.
ročníků. Celkem se do soutěže zapojilo 17 žáků.
V soutěži suverénně zvítězila loňská vítězka –

Hana Kučerová ze 7. A, na druhém místě se
umístila se shodným počtem bodů děvčata ze
7.B – Kristina Blaháková a Markéta Krejčířová.
Třetí místo patřilo Lucii Brumlové z 9. A.
Dívkám blahopřejeme k vynikajícímu výsledku, ale všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za trpělivost při řešení opravdu složitých
úloh.
Věra Křivánková

Za rok by měl být také k dispozici nový volitelný předmět připravovaný ve spolupráci se
střední školou nazvaný Technické činnosti. Je
určen pro ty, kteří si chtějí zlepšit manuální
zručnost, mají zájem o řemesla nebo o kutilství.
Všechny novinky se samozřejmě v tomto
krátkém výčtu nedají postihnout. Je pravda, že
těch změn v českém školství je hodně a ne
všechny jsou k lepšímu, ale naší snahou je zlepšit nabídku pro děti vzdělávající se v naší škole.
A to jak opatřeními v organizaci výuky, tak využitím prostředků získaných z evropských
fondů.
Mgr. Jiří Půček, ředitel školy

Beseda o vesmíru

Foto: archiv školy

Cesta do vesmíru
Ve středu 27. února se žáci 1. a 2. ročníku
zúčastnili besedy „O vesmíru“. Celým programem provázela paní Patáková a její kamarád
„Ufounek“ z vyškovské hvězdárny. Děti nejvíce zaujalo promítání o hvězdách, kometách
a planetách. Poté následovaly dotazy dětí, které
rád zodpověděl maňásek Ufounek. Na závěr
děti s radostí zhlédly krátkou pohádku „ Rákosníček a hvězdy“. Celý program se dětem
velmi líbil a už se těší na další pokračování.

Úspěch v recitační soutěži
Dne 6. března se žákyně 5. třídy ZŠ Tyršova
Adéla Červinková účastnila okresního kola
soutěže v recitaci. S vybranou prózou Miloše
Macourka „Makarony jdou na procházku“ se
v početně velmi bohatě zastoupené soutěži
umístila na skvělém 3. místě. Děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme!

Za Sněhurkou do Radosti
V pátek 1. března navštívili žáci 1.–3. ročníku představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“
v brněnském divadle Radost. Pětice herců
s krásnými loutkami zahrála malým divákům
známou pohádku o krásné a hodné Sněhurce.
Tak jako v každé pohádce i v této vše dobře dopadlo. Pohádka se všem velmi líbila a herci
sklidili od malých diváků obrovský potlesk.

Soutěž v anglickém jazyce

Zkrocení zlé ženy

Dne 28. února proběhlo ve Vyškově okresní
kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Naši školu zastupovali dva žáci. V kategorii
II.A, která je pro žáky osmého a devátého ročníku, nás reprezentovala Anička Bělohoubková
z 9. třídy. Anička si vedla velmi dobře nejenom
v poslechové části, ale také při samotné konverzaci a obsadila krásné 2. místo. V kategorii

V pátek 8. března naši žáci 8. a 9. ročníku
v rámci festivalu Slavkovské divadelní dny
zhlédli představení Zkrocení zlé ženy v podání
Farního divadla Simsala Bim. Představení bylo
velmi vhodným doplněním nejen učiva o W.
Shakespearovi a jeho díle, ale i o období renesance vůbec. Žákům se představení velmi líbilo
a už nyní se všichni těšíme na další.

I.A, která je určena žákům sedmého ročníku,
naši školu zastupoval Jakub Charvát a i ten si
vedl dobře. Obsadil 9. místo, což při počtu žáků
7. ročníku z celého okresu je také pěkný výsledek. Našim pilným a odvážným žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při konverzaci nejen na soutěžích!
S.M.
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Sportovní třída – schůzka s rodiči
V pondělí 11. března se uskutečnila schůzka
zájemců o sportovní třídu s vedením školy. Na
tomto setkání jsme rodičům prezentovali náš
záměr otevřít od nového školního roku třídu
v 6. ročníku, která bude zaměřená na sport.
Příprava probíhala od poloviny roku 2012
a podíleli se na ní učitelé tělesné výchovy, kteří
spolupracovali dále s vedoucími sportovních
klubů působících na území našeho města. Nemalý podíl na přípravě měla i paní Šárka Kašpárková, držitelka bronzové olympijské medaile z Atlanty, zlaté medaile z MS v Athénách

a mnoha dalších sportovních ocenění. Velmi
nás potěšilo, že se nabídla zúčastnit se schůzky
a podělit se s námi o své zkušenosti a podpořit
náš záměr. Na schůzku přijela i se svým životním partnerem a trenérem panem Michalem
Pogánym. Oba pak vysvětlili přítomným výhody takto koncipovaného záměru.
Jak jsme již prezentovali v minulém čísle Zpravodaje, bude tato třída zaměřena na všeobecný
sportovní rozvoj žáků, kteří se mohou dále orientovat na florbal, cheerleading, golf a tenis.
Pokud bude chtít chodit do třídy žák, který dosa-

huje úspěchy v jiném sportu než je zaměření
třídy, budeme tuto situaci řešit přímo s rodiči.
V současné době si mohou zájemci stáhnout
přihlášku z webu školy. Od 2. dubna bude na
webu zveřejněný obsah talentových zkoušek,
které se uskuteční 29. a 30. dubna v naší škole.
Naší sportovní třídou chceme navázat na
dlouholetou sportovní tradici v našem městě,
vést děti k rozvoji jejich pohybových dovedností
a položit jim tak základ celoživotního vztahu ke
sportování i po ukončení školní docházky.
Vladimír Soukop

Na zdraví?
Tato provokující otázka zazněla během divadelního představení, které žákům 9. ročníků
předvedli příležitostní herci a pracovníci Centra
prevence – Sdružení Podané ruce, o. s. Společným tématem tří hraných scének byl vliv alkoholu na děti a mládež. Během představení se
žáci zapojili do hry, komunikovali s hlavní postavou zvoleného příběhu a nabízeli svůj vlastní
pohled na řešení jejího problému. Na vlastní
kůži prožívali situace, s nimiž by se mohli v životě setkat. Preventivní program proběhl v příjemně uvolněné atmosféře v divadelním sále
naší školy v pondělí 11. března. Jeho cílem bylo
nejen upozornit na nebezpečí, které konzumace
alkoholu přináší, ale prostřednictvím osobního
prožitku přivést diváky k zamyšlení, jak si vybírat kamarády a jaké mít životní priority.
PhDr. Hana Frimmerová,
metodička primární prevence

Školní chodba v novém
Jarního kabátu se dočkala školní chodba
u šaten na staré budově. Prázdná stěna už
dlouho volala po změně. A dočkala se. Žáci si
v hodinách výtvarné výchovy vyzkoušeli práci
obkladače. Stěna je totiž vyskládána z dlažby
v kombinaci s malými barevnými kousky
kachlí a dlaždic. Mozaiková stěna chodbu oživila a probrala ze zimního spánku. A nám nezbývá než poděkovat všem rodičům, kteří nám
na tuto práci věnovali materiál, jenž by jinak už
zřejmě nenašel další využití. Jana Ševčíková

Hudební večer žáků
Srdečně vás zveme na hudební
večer žáků, který se uskuteční ve
středu 17. dubna v 17 hodin v sále ZUŠ F.
France ve Slavkově u Brna.
jj

Na 1. místě T. Přichystal

Foto: archiv školy

Vítězné mladší žákyně

Foto: archiv školy

Krajské kolo ve sportovní gymnastice
Ve středu 6. března se v naší škole konalo
krajské kolo ve sportovní gymnastice. Domácí
gymnasté opět nezklamali a obhájili svoji roli
favoritů. Za naši školu se účastnila dvě družstva dívek – mladší a starší – a jeden zástupce
chlapecké kategorie.
Po bezchybně předvedených sestavách na
prostných, hrazdě a přeskoku naši žáci zaslouženě získali nejvyšší umístění. Mladší dívky ve
složení Sabina Macharová, Anna Přichystalová,
Markéta Vojtková, Kristýna Mannerová a Klára
Dočekalová získaly 1. místo a v jednotlivky-

ních obsadila Sabina Macharová 1. místo před
Annou Přichystalovou. Starším dívkám ve složení Aneta Macharová, Daniela Martínková,
Natálie Hudcová a Eva Šimoníková se již popáté podařil obhájit titul krajských přebornic,
a proto budou 13. dubna reprezentovat Jihomoravský kraj v republikovém finále v Liberci.
V jednotlivkyních obsadily první čtyři místa
v pořadí, v jakém jsou zde uvedeny. Jediný náš
zástupce mužské kategorie Tomáš Přichystal
nezůstal za dívkami pozadu a rovněž zvítězil.
Mgr. Renáta Macharová

Postup do krajského kola
Velmi nás potěšila zpráva, že naše žákyně Barbora Lónová skončila v okresním kole matematické olympiády na 2. místě, kde předčila i mnohé
žáky navštěvující třídy s rozšířenou výukou matematiky a stala se úspěšnou řešitelkou. Její
úspěch nás o to více těší, protože řada účastníků
podala špičkový výkon a přesto zůstala za Bárou.

Další potěšující zprávou bylo to, že Bára byla
vybrána na katedře matematiky MU v Brně, aby
reprezentovala náš okres a školu v krajském
kole, které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. března.
Protože v době uzávěrky nebyly známy výsledky, budeme vás informovat v příštím čísle
Zpravodaje.
Vladimír Soukop

Okresní kolo soutěží ZUŠ
Dne 21. února se v ZUŠ F. France konalo
okresní kolo soutěže v komorní hře. Jednotlivé
kategorie byly vypsány pro dřevěné nástroje,
žesťové nástroje a smyčcové nástroje.
V naší škole jsme přivítali 67 soutěžících,
kteří se představili ve 23 komorních souborech
různého nástrojového obsazení. Poroty měly
velmi složitou práci, protože počet postupových míst do krajského kola byl minimální.
Předvedené výkony byly kvalitní a odrážela se

v nich několikaměsíční práce žáků a hlavně jejich pedagogů. Vzájemné soupeření jistě povede k další chuti do práce. Naši školu zastupovalo celkem 5 souborů. Zde jsou jejich
výsledky:
Soubor zobc. fléten a keyboard –
K. Pflimpflová, M. Janalík, A. Bláhová, M.
Pěnčíková, H. Mlčochová, B. Lónová získal 1.
místo s postupem, vyučující J. Handrla. Duo
trubek – M. Červinka, M. Kramář, 1. místo,

vyučující M. Červinka. Klarinetový kvartet –
Š. Nedoma, D. Kurdík, T. Hrabovská,
A. Handrla, 2. místo, vyučující M. Uma. Duo
zobcových fléten a klavír – D. Křivonožková,
K. Mixová, A. Šujanová, 2. místo, vyučující
V. Šujanová. Duo příčných fléten a klavír –
K. Gzelová, K. Klinkovská, N. Kokešová, 2.
místo, vyučující V. Šujanová.
Díky všem za předvedené výkony a postupujícím hodně štěstí v krajském kole. M. Uma
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

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

Amundsen Cup Prostějov 2013
Jako každý rok, i letos proběhla dne 20. 3.
2013 v Prostějově soutěž mladých talentů gastronomických oborů v barmanské soutěži
a nově i v oboru baristickém, což je obor specializující se na přípravu kávy.
Mladí barmané měli za úkol za 6 minut namíchat pět porcí After dinner drinku. Techniku
práce barmanů hodnotí jeden komisař a žák dostane za svoji práci maximálně 32 bodů. Co se
týče chuti drinku, tu hodnotí většinou čtyřčlenná porota, přičemž může barman získat od
každého komisaře 32 bodů, takže v součtu
může za chuť získat až 128 bodů. Každá soutěž
je jako sázka do loterie a jde jen o to, trefit se
do chuti komisařů.

Soutěž v Prostějově

Foto: archiv školy

Naši školu zastupovaly žákyně 3. ročníku
oboru hotelnictví Michaela Šmídová a Kateřina
Hálová, které se se svými ovocnými drinky
umístily v druhé polovině výsledkové listiny
z celkového počtu 44 soutěžících. Naše žákyně
měly své drinky „postaveny“ na jahodách,
směsi z lesního ovoce, Key rumu Spice, grepovém džusu, likéru Drambuie a sirupech značky
Monim levandule a spicy.
Za profesionály v barmanské soutěži vystupoval náš bývalý student oboru hotelnictví Rudolf Forman, kterému uniklo 3. místo o pouhé
tři body. Zde je vidět, že pokud žáky barmanství „chytne“, nepřestanou se o něj zajímat ani
po ukončení studia na naší škole.
Baristická soutěž je nový typ soutěží, které
běží teprve druhý měsíc a pomalu, ale jistě se
stávají nedílnou součástí barmanských soutěží.
Na tyto soutěže se začneme také připravovat,
abychom ani v této kategorii nezůstali svým
soupeřům nic dlužni.
Na závěr bych chtěla poděkovat našim žákyním za vzornou reprezentaci školy a chtěla
bych jim popřát hodně štěstí v dalších soutěžích. Pevně věřím, že se těmto výjimečným
dívkám podaří dobýt ještě mnoho vítězství.
Mgr. M. Kocmanová, ISŠ

Kurz vyřezávání ovoce
Ve dnech 2. a 3. dubna pořádá naše škola
Slavkov u Brna dvoudenní kurz dekorativního
vyřezávání ovoce a zeleniny pod vedením pana
Luďka Procházky z CZECH CARVING STUDIA. Cena pro studenta 1350 Kč, pro pracovníka školy 2500 Kč, pro veřejnost 3000 Kč.
Bližší informace získáte u paní Havránkové,
vedoucí učitelky odborného výcviku pro gastronomické obory. Tel.: 544 221 581/128.

Prezentace Polytechnického
institutu Kroměříž
Dne 13. března se uskutečnila
na odloučeném pracovišti ISŠ
v Rousínově prezentace Ing. Libora Švece z Polytechnického
institutu v Kroměříži. Studenti Ing. L. Švec
oboru podnikání měli možnost seznámit se
s možnostmi a podmínkami navazujícího vysokoškolského studia v našem regionu. Ujistili
se tak o správnosti svého rozhodnutí získat
kromě výučního listu i maturitní vysvědčení
s perspektivou získání vysokoškolského diplomu, stvrzujícího jejich odborné znalosti
a dovednosti prověřené praxí ve firmách spolupracujících se školou.
Mgr. Anna Spáčilová, ISŠ

Exkurze na Úřad práce ve Vyškově
Dne 5. března se žáci 3.B KČ zúčastnili exkurze na Úřad práce ve Vyškově. Nebyli první
ani poslední třídou ISŠ, která toto místo navštívila. V měsíci únoru a březnu totiž úřad navštěvují před závěrečnými zkouškami jak
všechny třetí ročníky oborů Automechanik
a Kuchař – číšník, tak i čtvrté ročníky maturitního oboru Hotelnictví.

Návštěva úřadu práce

Foto: archiv školy

V poutavé přednášce nás pracovník úřadu
Ing. Radomil Novotný seznámil se strukturou
úřadu práce, s jeho fungováním, s evidencí
uchazečů o zaměstnání, s možností rekvalifikace a poradil také studentům, jak se vyrovnat
s případnou nezaměstnaností po ukončení
střední školy. Aktivita však nebyla pouze ze
strany pana Novotného. Na začátku přednášky
se mu žáci krátce představili, seznámili jej se
svými zájmy a s tím, zda by chtěli po škole dále
studovat, nebo mají vyhlídku na práci u nás či
v zahraničí. V závěru setkání si pak žáci sami
vyzkoušeli roli zaměstnavatelů při výběru
vhodného kandidáta na pracovní pozici. Vybírali nejprve na základě tištěných životopisů,
poté zhlédli video s nahrávkami přijímacích pohovorů s jednotlivými uchazeči a svá původní
mínění přehodnotili.
Exkurze byla pro všechny zajímavá. Žáci
s panem Novotným živě diskutovali, nechyběl
ani dostatečný prostor na jejich dotazy, které
pan Novotný rád všem zodpověděl. Nezbývá,
než mu za jeho ochotu moc poděkovat.
Mgr. Marcela Burgetová, ISŠ

Mimořádný úspěch našeho žáka
Ve dnech 11.–13. března se žák naší školy
lepších žáků ze Slovenska, vybojoval celkově
Václav Machálek zúčastnil finále 19. ročníku
3. místo a získal tak bronzovou příčku na
celostátní soutěže Autoopravář Junior
stupni vítězů.
2013 v Mladé Boleslavi a umístil se
K tomuto mimořádnému úspěchu
na krásném 4. místě. Tento výsledek
gratulujeme. Žáka pro soutěž připramu zajistil postup do finále mezinávovali učitelé odborného výcviku
rodní soutěže Česko-Slovenský
Ing. Kosmák a p. Krahula, kterým
Autoopravář Junior 2013.
taktéž patří poděkování. Více inforJeště výraznějšího úspěchu dosáhl
mací o této soutěži můžete získat na
Václav Machálek v samotném finále
www.autovzdelavani a na stránkách
soutěže, kdy v silné konkurenci nejnaší školy – www.iss-slavkov.eu.
lepších pěti žáků z Čech a pěti nej- Vlevo V. Machálek Foto: archiv
Mgr. Kulhánková Vlad., ISŠ

Amundsen Cup Blansko

Foto: archiv školy

Amundsen Cup Blansko
Dne 19. března se studentky naší školy
zúčastnily 10. ročníku juniorské barmanské
soutěže Amundsen Cup 2013 v Blansku. Pořádající školou byla SŠ gastronomická s.r.o Blansko. Úkolem mladých barmanů bylo namíchat
pět alkoholických fancy drinků v časovém limitu šesti minut. Každý soutěžící si musel vymyslet svoji recepturu nápoje s podmínkou, že
bude obsahovat 2 cl z výrobků firmy Stock
Plzeň - Božkov s.r.o, který byl také hlavním garantem soutěže. Tohoto klání se zúčastnilo 24
studentů z šesti gastronomických škol. Mezi ně
patřily i studentky z naší Hotelové školy, Michaela Šmídová získala 1. místo v hlavní soutěži, dále soutěžila Kateřina Hálová, Jana Káfoňková. Za obor kuchař – číšník získala
Markéta Čadíková 2. místo v hlavní soutěži
a Jana Červenková 1. místo od jakostních komisařů za nejlepší chuť nápoje.Děkujeme děvčatům za úspěšnou reprezentaci naší školy a jen
tak dál.
Bc. A. Procházková, ISŠ
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2 299 000 Kč

Zlatá Hora 1467
Slavkov u Brna
tel. 603 473 345

milan.lokaj@email.cz

www.reality
milanlokaj.cz

Slavkov u Brna
Nabízíme moderně zařízený, cihlový,
nízkoenergetický byt 3+kk (83 m2)
OV, ve Slavkově. Nová kuch. linka
včetně spotřebičů, vestav. skříně,
plast. okna, plyn. kotel (Baxi) v ceně
nemovitosti. Velmi nízké náklady na
bydlení (2190 Kč) včetně fondu
oprav. Pozor, sleva.

2 480 000 Kč
Slavkov u Brna
Nabízíme exkluzivně k prodeji byt. jednotku 4+KK/OV ve Slavkově, ul. Polní
s garáží o celkové výměře 86,3 m2,
v 1. NP, se sklepem 6,7 m2, sušárnou,
kolárnou, kotelnou, lodžií 9 m2 a garáží 13,5 m2 .V bytě zůstává kuch. nábytek včetně všech spotřebičů a veškeré nábytkové vybavení bytu.
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12 000 Kč
Slavkov u Brna
Nabízíme k pronájmu prostorný
slunný byt 3+kk ve Slavkově (130
m2), v novostavbě cihlového RD ve
2. NP v dosahu centra. Možnost nastěhování ihned. V bytě nová kuchyňská linka s plynovým vařičem a kotlem. Samostatná měřidla všech
energií.

2 550 000 Kč
Hodějice
Nabízíme k prodeji novostavbu nízkoenergetického cihlového bungalovu
3+1 s užitnou plochou 72 m2, v Hodějicích, s terasou (10,7 m2) a zahradou (831 m2). Topení plynový kotel,
elektřina v mědi, veškerá sanitární
technika, keramická dlažba, plovoucí
podlahy.

140 000 Kč
Slavkov u Brna
Nabízíme sad pod Oborou ve Slavkově
u Brna, o celkové výměře 420 m2,
š. 16,3 m. Nezpevněná přístupová
komunikace. Sad je neoplocen. Pozemek je vhodný k výstavbě rekreační
chaty. Elektrická energie na hranici pozemku. Lze přikoupit sousední parcelu
o výměře 480 m2.

Palackého nám. 87
Slavkov u Brna

Travesti show

DIVOKÉ KOâKY
opět jsou tady! Sál Bonaparte Slavkov
Pátek 10. května od 19 hodin

777 55 64 88
www.elioptik.cz
FB: Eli optik

Pﬁedprodej na baru v restauraci Bonaparte a info v pokladnû
zámku Slavkov • Cena v pﬁedprodeji 180 Kã, v den konání akce

VINOTÉKA AUSTERLITZ
Čistá švédská příroda
✓ přijďte si vyzkoušet
KOSMETIKU
a WELLNESS produkty
✓ získejte členskou kartu
s řadou výhod
✓ zapojte se do programu:
„Zdravý životní styl“
✓ pro členy zajištěn závoz
a výdej objednávek

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

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

Studio 817
Tyršova 324, Slavkov u Brna (poliklinika), tel. 607 513 827
e-mail: v.rouckova@seznam.cz, facebook: Oriflame Studio 817
Po 9–13 h., Čt 13–17 h, garant studia: Věra Roučková

MALÍŘSKÉ
POTŘEBY
Hradební 38, Slavkov u Brna

6/$

Vše pro dokonalou
zahradu
Akîní cena:

Akîní cena:

6 .890 K Ñ

5.490 KÑ
B÷ žná cena: 5.990

B÷žná cena: 7.490 Kí

Kí

HUSQVARNA 135

HUSQVARNA 128R

 Vhodná pro domácí práce.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spotĖebu paliva a emise.
 Air Injection snižuje intervaly potĖebné pro îištøní ltru.
Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a Ėetøzu 4,4 kg.

 Lehký kĖovinoĖez vhodný pro práci okolo domĞ.
 Snadné startování Smart Start.
Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez pĖíslušenství 5 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

KÑ
13.990 KÑ / 16.990
B÷žná cena: 14.990 Kí

66.990 KÑ

/ 17.990 Kí

B÷ žná cena: 71.99

0 Kí

HUSQVARNA LC 48V /VE

HUSQVARNA RIDER 111B

 3 rĞzné systémy seîení: BioClip (mulîování), zadní výhoz poseîené trávy
a sbør do koše.
 Model VE je navíc vybaven elektrickým startováním.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, šíĖka sekání 48 cm, výška
sekání 25–75 mm, objem koše 60 l.

 Kloubové Ėízení pro snadnou ovladatelnost.
 Hydrostatická pĖevodovka.
 Žací ústrojí umístøné vpĖedu.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, šíĖka sekání 85 cm, výška
sekání 25–70 mm.

Akîní cena:

3 4 .490 K Ñ
B÷ žná cena: 37.99

Akîní cena:

0 Kí

49.990 K Ñ
B÷ žná cena: 54.99

0 Kí

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

HUSQVARNA CTH 126






 Kompaktní zahradní traktor s integrovaným sbøracím košem.
 Snadné ovládání.
 Hydrostatická pĖevodovka.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, šíĖka sekání 77 cm, sbørací
koš 200 l, výška sekání 20–80 mm.

Sekací výkon až 500 m2 .
Vhodný pro menší îlenité plochy.
Bezpeînostní alarm s PIN kódem.
Hmotnost 6,7 kg.

Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 14. 6. 2013. Odpovødnost za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobkĞ,
a proto si vyhrazuje právo zmønit design, specikace a vybavení bez pĖedchozího upozornøní.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

Bučovická 325
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.
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SLAVKOV U B R N A
ULICE SLOVÁKOVA

50Bytů

17RD
PRODEJ BYTŮ A RD
DOKONČENÍ LISTOPAD 2013

Máte zájem
o nákup do domu?
Firma Svoboda nabízí rozvoz nákupů
ve Slavkově po telefonické objednávce.
Sleva na větší nákup.
Informace na telefonu 544 227 626
POTRAVINY OLDŘICH SVOBODA
Slavkov u Brna, Palackého nám. 66, tel. 544 227 626

www.RezidenceAusterlitz.cz
gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,
info@rezidenceausterlitz.cz
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Milan Májek
a syn
nabízí
pro firmy
stavebníky
občany

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
Prodejní doba:

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

HUTNÍ
MATERIÁL

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

POTRAVINY

OLDŘICH SVOBODA

nejširší nabídka zdravé výživy ve Slavkově
bezlepkové výrobky
bezlepkové pečivo
bezmasé výrobky
racionální výživa
sójové výrobky
bio potraviny
DIA potraviny

110 druhů
20 druhů
30 druhů
130 druhů
45 druhů
60 druhů
40 druhů

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

Puškařství

Jiří Pádek

• Opravy a repase
všech druhů ručních palných zbraní
• Výroba zbraní, montáží puškohledů
a náhradních dílů
• Nastřelování (100 m krytá střelnice)
• Znehodnocování zbraní
• Zprostředkování tlakových zkoušek
Lipová 58, 683 55 Bošovice • tel. 776 810 668 • j.padek@seznam.cz
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Vzdělávejte se za peníze EU
Projekt vzdělávání v eGovernmentu, který je realizován na městském úřadě
ve Slavkově, vstupuje nyní do své závěrečné fáze. Vzdělávání je zaměřeno
na vlastní úředníky, vlastní zaměstnance, pověřené členy zastupitelstva
a rady města, zaměstnance organizací zřizovaných nebo zakládaných městem Slavkov u Brna, dále zaměstnance a úředníky obcí ve spádové oblasti
ORP, jejich ověřené členy zastupitelstva a zaměstnance jimi zřizovaných
nebo zakládaných organizací.
Vlastní vzdělávání je rozděleno do dvou částí – elearningové studium je realizováno za pomoci systému ELEV provozovaným Institutem pro veřejnou
správu Praha a vlastní prezenční školení je realizováno vlastními proškolenými lektory. Toto vzdělávání prezenční formou probíhá jednak v počítačové
učebně města Slavkov u Brna a pro úsporu času studujících ze spádových
obcí také na detašovaných školicích pracovištích v Šaraticích a Otnicích.
Za uplynulé období bylo proškoleno více než 136 posluchačů. Tito posluchači absolvovali úspěšně celkem 868 kurzů ze 43 různých odborných
témat. Kromě celé řady školení na rozsáhlé funkcionality Czech POINTu proběhly odborné kurzy zaměřené na proškolení v oblasti elektronizace veřejné
správy (např. Elektronický podpis, Informační gramotnost v eGovernmentu,
systém datových schránek apod.). Posluchači byli také seznámeni se základní legislativou v oblasti eGovermentu a se správným postupem při práci
s osobními údaji. Zajistili jsme také proškolení pracovníků pro napojení na
Základní registry a jejich využívání a další kurzy potřebné pro efektivnější
výkon práce úředníků. V poslední době probíhají převážně kurzy zaměřené
na zlepšení znalostí práce s MS Office – Word, Excel a PowerPoint.
Projekt nyní vstupuje do posledního období realizace. Pro velký zájem jsou
ještě vypsány kurzy na téma MS Office a jsou naplánovány také aktualizační
kurzy již proběhlých témat. Všichni úředníci a pracovníci ve správním obvodu ORP Slavkov u Brna mají nyní poslední možnost využít bezplatného
absolvování školení, které budou potřebovat pro svoji práci.
Všechny potřebné informace, harmonogram kurzů i kontakty na odpovědné
osoby najdete na internetové adrese http://www.slavkov.cz/index.php/radBc. Stanislav Maša, odbor KT
nice/egon-centrum.

SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA
DùTSKÉ OBUVI
NOVÁ JARNÍ KOLEKCE
DùTSKÉ OBUVI
Pﬁidejte se k nám
na FACEBOOKU
a získávejte tak ãerstvé
informace o novinkách.
Najdete nás pod profilem
Dûtská botiãka Vy‰kov.
Novû dûtské obleãení s certifikátem âeská kvalita –
FARMERS (100% bavlna)
www.detska-boticka.cz

OBCHOD SE ZDRAVOU V¯ÎIVOU
FARMÁ¤SKÉ PRODUKTY
Hledáte ãerstvé, zdravé a zároveÀ kvalitní potraviny? ZáleÏí
Vám na tom, odkud pocházejí? Chcete podpoﬁit lokální farmáﬁe?
Harmonie Vám nabízí: farmáﬁské s˘ry (kravské a kozí),
tvaroh, vejce, kváskové peãivo (slané i sladké), farmáﬁské
NOVù
• Mixit – Müsli, ka‰e, mrazem su‰ené ovoce.
KaÏdou stﬁedu ochutnávky
• Dûtská BIO v˘Ïiva
Zdravá v˘Ïiva
Harmonie, Vy‰kov
www.bio-harmonie.cz

Těšíme se na Vás na adrese: City centrum, ul. Dukelská 8, 682 01 Vyškov
Otevírací doba: po–pá 9–12, 12.30–17.30 h., so 8.30–11.30 h.
Pohodlné parkování přímo před prodejnou (ve dvoře)
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Nevíte si rady a hledáte pomoc?
Řešíte v osobním nebo rodinném životě situaci, se kterou si nevíte rady? Hledáte, na koho
se můžete obrátit?
Navštivte Charitní poradnu na pracovištích
ve Slavkově u Brna. Poradna se zaměřuje na
bezplatné poradenství občanům, kteří řeší
složitou životní situaci a snaží se je podporovat
při jejím řešení. V roce 2012 jsme poskytli na
pracovištích obou poraden pomoc 253 klientům a proběhlo 910 konzultací.
Nově jsme pro vás zavedli internetové poradenství na stránkách poradny pod www.hodonin.charita.cz. Zde můžete do formuláře vložit svůj dotaz a pracovnice poradny vám na něj
nejpozději do 14 dnů odpoví.
Pomůžeme vám, jestliže jste se dostali do
dluhů a není ve vašich silách je splácet, pomůžeme sestavit rozpočet domácnosti, sepsat žádost o splátkový kalendář, podpoříme vás při
komunikaci s exekutory nebo vymahačskými
firmami nebo poskytneme informace a pomůžeme zvážit možnost vyhlášení osobního bankrotu a sepsat návrh na oddlužení.

Podpoříme vás při rušení nevýhodně sepsaných smluv, např. pokud jste si zakoupili
předražené zboží na reklamních akcích nebo
nevýhodně změnili dodavatele energií.
Vyhledáme a zprostředkujeme vám informace a předáme kontakty na sociální služby
ve vašem okolí, jestliže se náhle dostanete do
situace, kdy se samostatně nemůžete postarat
o člena rodiny, např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu nebo postižení.
V případě, že hledáte zaměstnání, pomůžeme při sepsání životopisu nebo průvodního
dopisu a vyhledání pracovních příležitostí.
Setkali jste se ve svém okolí s domácím násilím a nevíte si rady? Poradna úzce spolupracuje s občanským sdružením Persefona, díky
tomu vám můžeme poskytnout potřebné informace v této oblasti, podpořit vás při sepsání návrhu na soud na vykázání násilníka, zrušení
jeho trvalého bydliště na adrese oběti domácího
násilí.
Potřebujete napsat návrh, žalobu nebo odvolání k soudu? Pomůžeme vám při jejich se-

psání. Může se jednat např. občansko-právní
spor, příprava na rozvod a majetkoprávní vyrovnání mezi manžely a mnoho dalších.
Vyhledejte nás i v případě, že si potřebujete
urovnat své myšlenky, trpíte ztrátou chuti žít,
nevíte si rady, jak svůj život změnit anebo
víte, že je takto zatížen někdo ve vašem okolí.
Zpravidla poradenství poskytujeme na pracovištích poradny, v případě, že se nemůžete ze závažných důvodů dostavit, můžete využít poradenství telefonické, emailové, popř. si domluvíme
schůzku např. v domácím prostředí. Poradna je
otevřena vždy v pondělí a ve středu v době od
9 do 12 h. a od 13 do 17 hod. Doporučujeme
předchozí telefonické objednání.
Jestliže řešíte situaci, se kterou si nevíte rady,
neváhejte nás navštívit.
Charitní poradna Slavkov u Brna
Polní 1444, Slavkov u Brna (přízemí DPS)
Tel. 544 212 021, 731 646 977 (vedoucí poradny),
734 435 125 (sociální pracovnice)
Více informací na www.hodonin.charita.cz

Charitní pečovatelská služba informuje
Život jedince je jen krátkou epizodou v historii – existenci lidstva. Přesto, anebo tím spíše,
je jedinečný a kdo tuto společnost pochopí,
chová se podle toho. Takový člověk je ochoten
přijímat všechny dary života i v situaci nepříznivé z hlediska nástupu zdravotního handicapu, či přirozeného „opotřebení“ vlivem stáří.
Takový člověk se ze všech sil snaží o potlačení negativních projevů života, aby existoval
zcela zřetelně a viditelně. Dalo by se říci, že
navzdory všech aspektů nepříznivé životní situace hledá člověk to nejpozitivnější a nejideálnější řešení, které by změnilo nedostatky
a odstranilo jejich dopady. Pro podobnou situaci
přináší svou nabídku a řešení problémů Charitní
pečovatelská služba.
Posláním Charitní pečovatelské služby Slavkov u Brna je poskytnout klientům pomoc, podporu a péči lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci, ke které může dojít z důvodu věku, ztráty
soběstačnosti, ztráty zdraví… A poskytnout jim
takovou pomoc, aby mohli co nejdéle důstojně

žít ve svém přirozeném prostředí. Na základě
stylu a forem života je postaven program charitní činnosti. Pouze na zásadě plnění obecných
zásad hledá individuální řešení odpovídající individuálním potřebám svých klientů.
Základní problémy vyplývající z fyzického
nedostatku v zabezpečení základních potřeb
klienta.
Jedná se zejména o tyto ambulantní a terénní
služby:
• Pomoc při osobní hygieně
• Nákupy, donáška léků
• Dovoz obědů, pomoc při přípravě jídla a pití
• Běžný úklid a údržba domácnosti
• Půjčování kompenzačních pomůcek
• Doprava klienta k lékaři
Zásady poskytované služby: individuální přístup, respektování práva na samostatné rozhodování, podpora samostatnosti, podpora přirozených společenských vazeb a dodržování práv
uživatel.
Odborně proškolený personál zaručuje plné

jednání s jednotlivými klienty tak, aby byla zaručena oboustranná spokojenost, vstřícnost
a důstojnost klientů a snahou pracovníků Charity vyhovět potřebám klienta.
Charita, jak je patrno, není prázdný pojem,
nabízí svůj potenciál materiálního nebo personálního charakteru k efektivnímu využití široké
veřejnosti.
Pro koho tu jsme? Pro seniory a osoby, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Těžkosti a nepohodlí nás učí, spokojenost
a radost nám dává energii.
Přejeme požehnané prožití svátků velikonočních.
Pracovníci CHPS
Charitní pečovatelská služba
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
Tel. 544 221 798, 737 234 088
e-mail: dps.slavkov@charita.cz
www.hodonin.charita.cz

Na Vyškovsku loni hořelo nejvíce za posledních devět
Za loňský rok na okrese Vyškov eviduje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
územní odbor Vyškov celkem 775 událostí, což
je po roce 2010, kdy došlo k 930 případům,
druhý nejvyšší počet výjezdů za posledních pět
let. Z toho hasiči vyjížděli ke 188 požárům, 179
dopravním nehodám, 343 technickým haváriím,
35 únikům nebezpečných látek a také 30 planým
poplachům. Co se požárů týká, tak tento počet je
nejvyšší za posledních devět let. Nejvíce požárů
bylo zaznamenáno v březnu, dubnu a květnu,
kdy za tyto tři měsíce došlo celkem ke 101 požárům, což bylo zhruba 54 % z celkového počtu
požárů za celý rok 2012.
Ze 188 evidovaných požárů bylo 77 požárů
šetřených a 111 požárů tzv. nešetřených, kdy šlo
o požáry např. travních porostů, strnišť, sazí
v komíně, potravin na plotně, odpadů apod.,
u kterých nevznikla žádná škoda nebo nedošlo
ke zranění či usmrcení osob. K nejčastějším příčinám vzniku požárů patří nedbalost člověka.

Celkem 24 požárů bylo způsobeno kuřáky, nedbalostí při rozdělávání ohně v přírodě apod., za
což bylo hasičským záchranným sborem uloženo 18 blokových pokut v celkové výši
12 600 Kč. V 19 případech byl požár způsoben
technickou závadou.
Jednotky požární ochrany nejčastěji vyjížděly
v 77 případech k požárům travních a lesních porostů, strnišť a slámy na poli, v 16 případech
k požárům různých nádob na odpady jako jsou
popelnice a kontejnery, kdy byly také požárem
zcela zničeny dva přístřešky na kontejnery. V 8
případech došlo k požárům sazí v komíně. V poslední době se množí případy, kdy jsou požáry,
u kterých není třeba zásahu hasičů, nahlášeny
hasičskému záchrannému sboru se zpožděním,
mnohdy i několika měsíců, až na základě požadavku např. pojišťovny, která k vyřízení pojistné
události vyžaduje vyjádření hasičského záchranného sboru k příčině vzniku požáru. Takové požáry není možné objektivně šetřit z dů-

vodu nemožnosti zajištění stop, kdy bývají následky požáru již odstraněny a místo je již většinou uklizené. Navíc se oznamovatel vystavuje
za toto pozdní oznámení sankčnímu postihu,
který může být ve výši až 25 000 Kč.
Požáry způsobily škody za celkem 22 milionů
korun a jednotkám požární ochrany se podařilo
uchránit hodnoty za dalších 40 milionů korun.
U požárů také bohužel zemřeli dva lidé a bylo
zraněno 18 osob, z toho 1 hasič.
Bezesporu největším požárem co do rozsahu,
tak i do škody, byl požár skladovací haly v Lulči
7. prosince 2012. U zásahu, který trval dva dny
za velmi ztížených klimatických podmínek se
vystřídalo celkem 22 jednotek požární ochrany
s 53 požárními automobily. Požár způsobil
škodu za necelých 12 milionů korun a došlo ke
zranění jedné osoby. Hasiči svým zásahem
uchránili hodnoty za dalších asi 900 000 Kč.
por. Bc. Karel Vidlář
komisař-vyšetřovatel požárů HZS Jm kraje
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Stodola Jiříkovice

Foto: L. Nosková

Kostlivec ve skříni FD SB
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Foto: L. Nosková

Spolek A. Vorla z Křenovic

Foto: V. Kohoutková

Druhý ročník Slavkovských divadelních dnů
(Dokončení ze str. 1)

Po malých divadelnících se představili dospěláci z Farního divadla Simsala Bim se svým druhým festivalovým příspěvkem, kterým byla komedie Kostlivec ve skříni. Jedničkou představení
byl Milan Hrazdílek v hlavní roli, který s bravurou sobě vlastní válcoval bránice diváků, seč mu
síly stačily. Spolu se svými kolegy, pod režijní
taktovkou Marka Kuchty předvedli zábavné představení, které mnohé diváky naladilo tak, že se za
tři hodiny vrátili na večerní program.
Co se týče sobotní divácké účasti, napřed
jsme si mysleli, že se odpoledne sál zaplnil
téměř do posledního místa jednak proto, že diváci přišli „na Hrazdílka“, a jednak proto, že
Simsalabimáci se už přece jen dostali do slavkovského diváckého povědomí. Jenže nakonec
se ukázalo, že diváci chytli divadelní slinu, protože dokázali zaplnit sál i v sobotní večer, který
patřil divadlu Stodola z Jiříkovic. Už po loňském senzačním vystoupení tohoto souboru se
dalo čekat, že ani letos nezklame. Všichni, kteří
nelitovali času a přišli i na večerní představení,
viděli NĚCO! Stodoláci totiž rozpoutali na slavkovských divadelních prknech doslova smršť,
které ze sálu odpovídal hurónský řehot diváků,
doprovázený nadšeným aplausem.
Ten si herci opravdu zasloužili, protože námětově spletitou, technicky a konverzačně náročnou komedii Na správné adrese, zvládli
s profesionální precizností, vtipem a kreativitou, a vzhledem k lechtivosti některých scén,
také bez laciného podbízení, se kterým se
mnohdy setkáváme nejen u amatérských divadel, ale bohužel i u profesionálů.

NEDĚLE 10. 3.
V neděli odpoledne patřil sál SC Bonaparte
bučovickým Výtečníkům. Jejich komedie, Strýčkovo dědictví aneb Vy se nám do toho nepleťte, vyšla z autorské dílny Jirky Pytely, scénáristy souboru a představitele hlavní mužské
role. Jirka opět ukázal, že divadlo je jeho živel.
Spolu s Evou Kirchnerovou vytvořili perfektní dvojku, která s ostatními členy souboru,
pod vedením režisérky Gábiny Sehnalíkové
odehrála představení, které mělo vtip, švih
a spád.
Posledním festivalovým představením a skutečnou třešinkou na vrcholu „festivalového
dortu“ byla hra Oskar a růžová paní, v podání
dvou protagonistů Spolku divadla Antonína Vorla
z Křenovic, Marka Pukla a Evy Hrubé. Škoda
jen, že spousta diváků se nechala odradit vážným
tématem hry a tak přišli nejen o kvalitativně nejhodnotnější představení, oceněné řadou cen
a uznání v národních soutěžích, ale přišli o 90
minut skvělého hereckého výkonu, který přítomní diváci odměnili aplausem ve stoje.
Pořadatelé chtějí tímto poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a průběhu festivalu,
sponzorům a též městu Slavkov u Brna, které
nad celou akcí převzalo záštitu.
Zvláště pak chceme poděkovat vám divákům,
kteří jste přišli a svojí hojnou účastí a zakoupením vstupenky podpořili zafinancování festivalu,
takže už nyní mohou pořadatelé říci, že se festivalové náklady zaplatily a dokonce s přebytkem,
a i to díky bezplatnému zapůjčení techniky a nezištné organizátorské práci dobrovolníků.
Rovněž chceme říct, že řada diváků nám

pořadatelé z Farního divadla Simsala Bim

KULTURA PŘED 50 LETY

K příští divadelní sezoně

praví hledat posádka lodi Hispaniola, pak milovníci dobrodružství jsou již doma.
Na dobrodružnou výpravu jsou zváni
všichni, děti i dospělí.
Představení je vhodné až pro děti od 6 let!
Představení odstartují hned první víkend po
Velikonocích, a to 6. a 7. dubna 2013.
Reprízy pak budou následovat o víkendech
13. a 14. dubna a pak 11. a 12. května.
Představení se budou hrát v sále Pastoračního centra v budově ř.k.fary za kostelem.
Začátky všech představení v 16 hodin.
Vstupné: Dospělí 50 Kč, děti do 10 let vstup
zdarma, od 10 let 20 Kč.

Okresní poradní sbor pro divadlo ve Vyškově
se zabýval na své poslední schůzi vyhlídkami
na příští divadelní sezonu. Zjistil, že přípravy
nu tutu divadelni sezonu nejsou valné, neboť je
dost obcí, kde se místní osvětové besedy a kulturní komise MNV touto jistě častou otázkou
nezabývaly a ponechaly ji v místním ochotnickém kroužku. Obdobná situace je i v samotném
Vyškově. Tato nevšímavost odpovědných složek a stálé odkládání, podkopává a ničí chuť
k práci oněch lidí, kteří mají divadlo rádi, nestačí však na všechno, čeho je třeba, aby se divadlo zdařilo. Ochotníci potřebují pomocnou
ruku, potřebují vidět, že je v obci o divadlo
zájem, že je občanstvo potřebuje, že je vzácným darem a výsledkem obětavosti členů divadelního kroužku. Zatím však v mnoho případech této ochoty a zájmu v organizacích není,
a proto divadelní činnost stagnuje a lidé, otráveni touto nevšímavostí, odcházejí z řad ochotníků a divadelní kroužky zanikají. Zbývá
otázka, kdo vlastně připraví na obcích slavnostní večery a jubilejní oslavy, kdo poskytne
občanům příležitosti, aby se občas shromáždili.
Je třeba, aby se těmito otázkami zabývali
všichni kulturní pracovníci a učitelé v obci, aby
život na vesnicích i městech byl kulturnější
a radostnější. Okresní poradní sbor pro divadlo
volá všechny divadelní pracovníky k práci. KZ

L. Nosková

Zpracoval sol

FDSB zve na Poklad na ostrově
Dobrodružství, napětí, zrada, piráti, k tomu
tajuplný poklad, to je něco, co mnohým připomene hry dětství a také dobrodružnou literaturu, kterou hltali a filmy, které lákají dodnes.
S touto tematikou se pokusili popasovat nejmladší členové Farního divadla Simsala Bim,
když pro letošní jarní sezonu připravili inscenaci hry podle známého románu Luise Stevensona Poklad na ostrově.
Když připomenu jen namátkou jména Jim
Howkins, kapitán Smolett, věčně opilý Bill
Bones nebo jednonohý vůdce pirátů John Silver a tito všichni spojení s hledáním pokladu
pirátského kapitána Flinta, ukrytého na neznámém ostrově uprostřed oceánu, který se vy-

osobně projevila spokojenost s pořádáním festivalu a též i s výběrem repertoáru. Opravdu nás
těší, když máme možnost registrovat zpětnou
diváckou reakci a různé podněty, se kterými přicházíte, protože ty jsou pro nás zdrojem inspirace pro naši další práci. Děkujeme.
Co se týče návštěvnosti festivalu, tak navzdory
našim předběžným odhadům se celkový počet
návštěvníků překvapivě vyšplhal až k závratné
tisícovce, což svědčí nejen o zájmu o divadelní
žánr, ale podle osobních sdělení mnoha diváků
stál za jejich účastí i zájem o zachování SC Bonaparte, jako centra kulturního dění ve městě.
Druhý ročník festivalu Slavkovské divadelní
dny máme tedy za sebou. Otázkou, která se
však neodbytně dere ven, je: „Bude kde uspořádat 3. ročník?“
Všechny příznivce kultury zdraví
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Oznámení VaK
S ohledem na neustále rostoucí požadavky na
bezpečnost při manipulaci s pokladní hotovostí,
oznamujeme, že s účinností od 1.4. 2013 nebude možné provádět hotovostní platby na pokladně provozního střediska 03 Slavkov u Brna.
Platby v hotovosti bude nadále možné provádět
pouze na Zákaznickém centru společnosti na
adrese Vyškov, Brněnská 410/13. K úhradě vystavených daňových dokladů-faktur je samozřejmě možné využívat bezhotovostní styk prostřednictvím SIPO, České pošty, banky, GSM
banking a internet banking. Omlouváme se
tímto našim zákazníkům a partnerům, kteří využívali možnosti hotovostních plateb, za omezení této služby a doufáme, že pochopí důvody,
které nás k tomuto kroku vedly.
Radek Lánský,
technik provozu vodovody a kanalizace stř. 03

Ordinační doby lékařů

Účastníci besedy v kině

Foto: archiv

Jiří Kyjovský (vpravoú

Foto: archiv

Beseda Změny na silnici
V sobotu 23. února dopoledne proběhla
v městském kině beseda „Změny na silnicích r.
2013“, kterou organizoval Motoklub Austerlitz
společně s Městem Slavkovem u Brna. Pro nepříznivé počasí a nemožnost přijet byla část
přednášek zrušena (Policie ČR a první pomoc).
Pan Jiří Kyjovský přednesl a vysvětlil změny
v pravidlech silničního provozu. Na dotazy tý-

kajících se změn dopravního řešení, plánovaných úprav komunikací a jejich stavu odpověděli postupně starosta města pan Ing. Ivan Charvát, ředitel technických služeb města pan Radek
Lánský a velitel Městské policie Slavkov u Brna
pan Petr Smejsík. Na závěr byly vylosovaným
účastníkům předány prvky bezpečnostního
označení (vesty a signální pásky).
Za MK JZ

MUDr. Ireny Kleinová oznamuje změnu ordinačních hodin oční ambulance:
Pondělí 7.30–14.30
Středa
7.30–17.30
(od 13 hod na objednání)
Pátek
7.30–12.30
Ordinační hodiny MUDr. Josefa Všetíčka, chirurgie-proktologie, Slavkov, Palackého n. 77
Pondělí
8–12 13–17 Dr. Všetíček
Úterý
8–12 13–17 Dr. Všetíček
Středa
8–12
Dr. Všetíček
Čtvrtek
8–12 13–17 Dr. Toldy
Pátek
8–13
Dr. Všetíček

Poděkování

Divadlo Kamarád ve školce

Děkuji Městskému úřadu ve Slavkově
u Brna za poskytnutí ubytování, které je
v tomto zimním obdobím pro mě velmi důležité. Děkuji také sociálnímu odboru MÚ za
stravenky do restaurace Sokolský dům a panu
Radoslavu Lánskému za poskytnutí pomoci.
Stanislav Čermák

Koncert skupiny Exit
Slavkovská rocková kupina EXIT hraje
v sobotu 30. března od 20 hodin ve Sport baru
SC Bonaparte ve Slavkově u Brna. Repertoár
budou tvořit jak skladby z doby, kdy kapela
vystupovala pod názvem WRY FACES a ze
70. let v podání Milana Rotrekla, tak novější,
které zpívá současný frontman Jakub Koudelka. Kapela zve srdečně své příznivce všech
věkových kategorií na toto vystoupení.

T - CLUB

DUBEN

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
5. 4.
6. 4.
12. 4.
13. 4.
19. 4.
20. 4.
26. 4.
27. 4.

DJ Boris a Peejay - Megadance party - velký sál
DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k – Rockotéka (show)
DJ Tublat and DJ Dave – Oldies music 80 90 léta
DJ Corona – Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
DJ Petr Jaroš – Radio hits
DJ Corona – Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80 90 léta
DJ Peejay – Dance/Club/House/Techno/ R&B

WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Foto: archiv školy

Začátek jara v KMŠ Karolínka
Jaro! Jakmile v březnových
dnech vysvitlo sluníčko, děti
i paní učitelky se spěchaly ven
vyhřívat. Vycházky si opravdu
užíváme. Hlavně nám není brzo zima a nejsme
celý mokří, takže jsou vycházky delší. Tedy –
pokud se najednou nebe neroztrhne s novou
sněhovou nadílkou… A to se dá najednou stihnout her!
Ale nejen jaro na nás klepe. Celá školka začala prožívat postní dobu a očekávání Velikonoc. Také jsme se pilně připravovali na křížovou cestu, kterou mohli děti i rodiče společně
prožít před nedělní mší svatou 10. 3. Děti se
učily písničku a tak je to je chytlo, že je paní

učitelky musely umírňovat… že před obědem
opravdu není možné zpívat všech čtrnáct slok,
jinak nám vystydne polévka.
V pondělí 11. března nás navštívili skřítci.
Samozřejmě jenom v pohádce. Tu nám přijelo
zahrát divadlo Kamarád z Příbrami. Dozvěděli
jsme se, že každé přání se může splnit, pokud
se o to budeme opravdu snažit. A co nás ještě
čeká? Už se moc těšíme na vystoupení Tetin,
které nás opět naučí spoustu nových písniček.
Touto cestou také děkujeme všem rodičům,
kteří nám účastí při zápise vyjádřili svoji důvěru a všem čtenářům přejeme požehnané prožití Velikonočních svátků!
Za KMŠ p. uč. Magdalena Melicharová

Kačeny na rybníku
Při nedělní obchůzce rybářského revíru Cézava 2A jsem nafotil pár záběrů z krajiny a zároveň i slušně velké hejno divokých kačen
v počtu kolem sto kusů, které se zabydlelo na
velkém rybníku. Jestli zde vydrží do doby hnízdění a z ostrůvku budou vyvádět mladé, tak se

Hejno kačen na rybníku

Foto: P. Zvonek

máme na co těšit. Bohužel smutné jsou záběry
nepořádku, které ale nejsou všechny dílem rybářů. Ti co likvidovali náletové dřeviny kolem
tratě použili k jejich lepšímu spálení pneumatiky ale dráty z kordu již nepoklidili. Jiný si nařezal větvičky do váze a nakonec je odhodil do
křoví. V lednu kdosi přehradil Nížkovický
potok za účelem přejezdu techniky a při následném tání se začala voda vylévat z koryta.
V sobotu 23.března proběhne první letošní brigáda, v rámci které rybáři poklidí po zimě
kolem rybníků.
P.S. Nebuďme k přírodě tak bezohlední.
Petr Zvonek
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(bývalá budova Telecomu)

Blahopřání
Dne 27. března 2013 se dožil úctyhodných 95 let pan

Obj. 724 935 254

HYNEK TESÁK

HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA

M. ONDRÁČKOVÁ

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

Všichni mu přejeme především klid, zdraví a Boží požehnání.
Chceme ho tímto připomenout také těm, kteří si ho pamatují
ze zpěvu v chrámovém sboru a účinkování v ochotnickém divadle.
Dcery s rodinami a celá rodina Tesákova
K přání se připojují i členové MO KDU-ČSL

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Blahopřání

Tel. 603 904 404

Dne 10. dubna 2013 oslaví 85. narozeniny paní

MARIE JEDLIČKOVÁ

SOLÁRIUM
HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA
(bývalá budova Telecomu)

Tel. 777 674 525
Po–Pá 11.30–18.30 h.

Slavkovská výročí
• 130 let – Roku 1883 se jednalo o zboření
staré radnice a postavení nové. Část občanů žádala, aby se zde již hospoda nezřizovala. Návrh
však neprošel. Ke stavbě radnice, o níž bylo
tehdy řečeno, že je to „staré a zboru se podobající stavení“ nedošlo.
• 120 let – V roce 1893 se konala ve Slavkově
národopisná výstava. Při jejím zahájení účinkovala Kmochova kolínská hudba. V průběhu výstavy se konaly tři koncerty, na kterých měla premiéru sborová píseň Nad Slavkovem jest hora.
Složil ji Petr Kosík, sbormistrem byl Josef Šerý.
• 100 let – V r. 1913 zemřel PhDr. František
Koláček, řádný profesor matematiky a fyziky na
České univerzitě v Praze. Byl členem AV a Královské české společnosti nauk,
čestný člen Jednoty českých matematiků a fyziků. Vydal několik knih
a spoustu původních pojednání. Na
jeho rodném domě ve Slavkově byla
v r. 1933 odhalena pamětní deska. Náměstí, kde
se dům nachází, bylo pojmenováno v r. 1935 na
náměstí Dra Fr. Koláčka (dříve Stichovo). Jeho
otec Jan Koláček byl slavkovským purkmistrem
v letech 1861–1876 a zavedl na radnici české úřadování. Upravil městský archiv a založil první pamětní knihu města Slavkova. Byl též u zrodu
slavkovského akciového cukrovaru, jehož byl
předsedou. Je pochován na slavkovském hřbitově.
• 20 let – Silniční obchvat města. Dokumentace byla zveřejněna 30. března 1993, dne 22. 7.
1993 se uskutečnilo veřejné projednání. 23. července 1993 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. Součástí stavby byly dvě úrovňové a jedna
mimoúrovňová křižovatka, šest mostů a čtyři
protihlukové stěny. Obchvat dlouhý 3,8 km odlehčil obyvatelům Slavkova od tranzitní dopravy.
Stavba začíná na křižovatce se silnicí II/417.
Odtud pokračuje po okraji Slavkova mostem
přes řeku Litavu k mimoúrovňové křižovatce se
silnicí I/54. Podél železniční trati Brno–Trenčianská Teplá pokračuje k mostu přes řeku Litavu. Stavba končí východně od Slavkova na
úrovňové křižovatce se starou silnicí. Náklady
na stavbu byly 173 milionů Kč. Stavbu realizovaly Silnice Brno. Obchvat byl realizován v období prosinec 1993 až listopad 1996.

ze Slavkova u Brna
Všechno nejlepší, dobré zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a elánu
do dalších let přejí synové se svými rodinami.
Blahopřání
Milá maminko! Dovol, abychom krátkým přáním potěšili Tvoje srdíčko.
Hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné.
Hodně lásky, neboť je jí málo, hodně radosti, aby žít za to stálo.

Dne 11. dubna 2013 oslaví své 84. narozeniny
naše maminka, babička, paní

JIŘINA SLANINOVÁ
Přejeme Ti do dalších let, aby Tě těšil svět. To Ti z celého srdce přeje
a za vše děkuje dcera Eva a syn František s rodinami.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli…
Dne 2. března 2013 uplynulo 7 smutných let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manžel, dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 7. března 2013 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustila paní

ANNA SKALIČKOVÁ
Za vzpomínku děkují dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
A láska zůstala, ta smrti nezná.
Dne 17. března 2013 uplynuly čtyři roky, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER
S láskou vzpomíná manželka a syn.
Vzpomínka
Ještě dnes Tě vidím, jak přes ulici jdeš. Ještě dnes za Tebou běžím,
i když dávno vím, že je to jen lež. Ještě dnes Ti stále volám, když Ti chci něco říci.
Nevěřím, že tohle někdy zdolám. Nevěřím, že už to nikdy nebude bolet víc.
V srdci Tě stále nosím. V hlavě Tvůj obraz stále mám. Nikdy nezapomenu!
Dne 21. března 2013 tomu bylo pět let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV ŠROM
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
na ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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Vzpomínka
Dne 21. března 2013 tomu bylo 15 let, co nás navždy opustila
naše maminka a babička, paní

RADMILA ROZSYPALOVÁ
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Opustili nás
Josef Šícha (1941)
Anna Jelínková (1928)
František Šedý (1927)
Ladislav Auda (1931)
Josef Cigánek (1926)

8. 2.
27. 2.
27. 2.
7. 3.
13. 3.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

INZERCE
Vzpomínka
Odešel’s jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 21. března 2013 by se dožil 73 let náš
manžel, tatínek a dědeček, pan

MILOSLAV SVOBODA
ze Slavkova u Brna
a dne 9. dubna 2013 vzpomeneme 8. výročí jeho úmrtí.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Heda a syn Kamil s rodinou.
Vzpomínka
Dne 4. dubna 2013 uplynou dva roky ode dne, kdy nás navěky opustil
pan

JAROSLAV LILKO
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 8. dubna 2013 by se dožil 80 let pan

JIŘÍ CHLOUPEK
a 3. ledna 2013 uplynulo 12 let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Všichni, kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Dne 13. dubna 2013 by se dožil 85 let náš tatínek a dědeček, pan

JAROMÍR ROZSYPAL
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 15. dubna 2013 by se dožila 100 let naše milá maminka,
babička a prababička, paní

JIŘINA RICHTROVÁ
rodačka z Křenovic
Stále s láskou vzpomínají dcery Jiřina a Jarmila, vnoučata Jiří, Iva,
Jana, Leon, Pavlína, Petra, František a pravnoučata.
Vzpomínka
Dne 17. dubna 1924 se narodil a 30. října 2013 vzpomeneme 15. výročí,
kdy nás navždy opustil pan

ÚKLID RD, bytů, kanceláří, byt. domů, restaurací, hotelů, mytí oken, výloh, úklid
okolí budov, zahrad (jednorázový i pravidelný). Jana Slezáková, 737 087 627.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.

AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
PRODÁM dům k rekonstrukci v Kobeřicích
bez RK. Cena dohodou. Tel.: 723 872 687.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
PRODÁM zděný přízemní byt 2KK se stanoveným přepisem do OV ve Slavkově u Brna, ulice
Litavská, byt má 38 m2, nízké náklady, volný
nejpozději od září 2013, cena 1 250 000 Kč.
Kontakt po 14. hodině 777 859 625.
KOUPÍM rodinný dům nejlépe se zahradou ve Slavkově nebo blízkém okolí. Tel.:
722 712 978.
KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově u Brna.
Balkon výhodou. Tel.: 728 901 841.
PRONÁJEM bytu 2+1 v Křenovicích. Byt
je zrekonstruovaný a plně vybaven. Cena
9000 Kč vč. inkasa/měs. Tel. 775 338 668
ZÁMEČNICTVÍ, zednictví – obklady, koupelny na klíč. Tel. 732 500 546.
PRODÁM Renault Clio 1,9D, r. v. 1998.
Tel. 734 693 578.
PRODÁM dvougenerační dům v centru
Slavkova 5+kkm 3+kk. Tel. 737 087 627.
PRODÁM 3 m3 naštípaného dřeva. Tel.:
608 161 607.
PRONAJMU byt 1+kk ve Slavkově, ul. Litavská, místo na parkování před domem.
Volný od 1. 5. 2013. Cena 7500 Kč vč. inkasa. Tel. 777 204 323.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

JAN KOVAŘÍK
z Němčan
S láskou a úctou stále vzpomínají nejbližší, přátelé a známí.
Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,
smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 22. dubna 2013 uplyne 15 let, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD

Denně aktuality ze Slavkova

a 1. února 2013 by se dožil 75 let.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

www.veslavkove.cz
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Mše jako velikonoční oslava
Bohoslužba mše svaté je nazývaná srdcem
a vrcholem života církve. Když kněz s věřícími
slaví mši, není to jejich dílo, i kdyby se konala
v tom nejkrásnějším chrámě s hodnotnými
zpěvy a výborným kázáním. Při mši totiž jde
o dílo Krista, který „přidružuje svou církev
a všechny její členy ke své oběti chvály a díkůvzdání, přinesené jednou provždy na kříži;
prostřednictvím této oběti vylévá milosti spásy
na své Tělo, jímž je církev“.
Mše svatá má několik pojmenování, které
vystihují její význam. Nově používané je původní „eucharistie“, řecké slovo vyjadřující díkůvzdání Bohu. Další „večeře Páně“ odkazuje
na večeři, kterou měl Ježíš se svými učedníky
v předvečer svého utrpení.
Název mše „lámání chleba“ pochází z Nového zákona, Matoušova evangelia (Mt 14,19).
Tento typický obřad židovské večeře použil
Ježíš, když požehnal a rozděloval chléb jako
své Tělo při poslední večeři. Podle tohoto gesta
ho učedníci poznali, když se jim ukázal po
svém zmrtvýchvstání (Lk 24,13-35).
Středem slavení katolické mše je chléb
a víno, které se skrze Kristova slova a skrze
vzývání Ducha svatého, stanou Tělem a Krví
Krista. Církev, věrná příkazu Pána, koná na
jeho památku, až do jeho slavného příchodu to,

co On vykonal v předvečer svého utrpení:
„Vzal chléb ...“, „Vzal kalich vína ...“. Svatý
Jan uvádí Ježíšova slova v synagoze v Kafarnaum: Kristus o sobě říká, že je chlebem života,
který sestoupil z nebe (Jan 6). Ježíš dal židovským velikonocům jejich definitivní význam
tím, že slavil Poslední večeři se svými apoštoly
během velikonoční hostiny. Slova „to čiňte na
mou památku“ jsou výzvou k následování.
Křesťané se shromažďovali „k lámání chleba“
(Sk 20,7), především „první den v týdnu“, totiž
v neděli, v den Ježíšova zmrtvýchvstání. Od
těchto dob se eucharistie stále slaví až po naše
dny, takže se s ní setkáváme v každém kostele
s toutéž základní strukturou. Zůstává středem
života církve.
Mši se také říká „Nejsvětější oběť“, protože
zpřítomňuje jedinou oběť Krista Spasitele. Je
naplněním všech obětí Starého zákona a jejich
překonáním. Příjímáním se v této svátosti spojujeme s Kristem, který nám dává účast na
svém Tělu a na své Krvi, abychom vytvořili jediné tělo – tělo Církve.
Mše svatá končí vysláním věřících „jděte ve
jménu Páně“, aby plnili Boží vůli ve svém každodenním životě.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan
použity citace Katechismu katolické církve

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Lístek
Kolem hlavního nádraží jednoho velkého
města se každý den i každou noc scházelo
množství lidských trosek: podivné zarostlé
existence, zlodějíčci, přistěhovalci i mladí feťáci. Lidé všech typů i barev. Dlouhé vousy, zaslzené oči, třesoucí se ruce, prázdné pohledy,
potrhané a špinavé šaty. Bylo dobře vidět, že
jsou nešťastní, zoufalí. Víc než peníze potřebovali trochu útěchy a odvahy k životu; ale to
dnes už neumí dát skoro nikdo. Mezi všemi
těmi ubohými ztroskotanci vyčníval špinavý
mladík s dlouhými rozcuchanými vlasy.
Potloukal se tam, ale vypadal, že má nějaký
záchytný bod. Když se mu zdálo, že je všechno
zvlášť zlé, ve chvílích osamocení a nejčernějších obav vytáhl z kapsy umaštěný a otrhaný
lístek a pročítal si ho. Potom ho pečlivě přeložil a zasunul zase do kapsy. Někdy ho políbil,
přitiskl si ho na srdce nebo na čelo. Přečtení
lístku mělo na mladíka okamžitý účinek. Vypadal uklidněně, narovnal záda, vrátila se mu
odvaha. A co že to bylo napsáno na tom tajem-

ném lístku? Jenom pět slov: „Malá branka je
vždycky otevřená.“
To mu stačilo. Byl to lístek, který mu poslal
jeho otec. To, co tam bylo napsáno, znamenalo,
že je mu odpuštěno, že by se kdykoli mohl vrátit domů. A jedné noci to udělal. Opravdu našel
branku do zahrady domu otevřenou. Vystoupil
po schodech a vklouzl do své postele. A pak
ráno, když se probudil, byl u postele jeho otec.
Oba chvilku mlčeli a potom se objali.
„Neměli bychom klesat na mysli, protože
Bůh nám dal celý tlustý svazek ‚lístků‘.“
(Bruno Ferrero)
„…a kdo ke mně přijde, toho nevyženu
ven…“ (Ježíš – evangelium Janovo 6,37)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v dubnu na sobotní bohoslužby konané 13.
a 27. 4. na adrese Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034
(kazatel Libor Škrla) www.casd.cz

Poradenská kancelárˇ
Prodej
• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny –
mladý ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Kosmetika

Sleva pro pojiště
nce
VZP na konzulta
ci
a poradenství, ta
ké
na výrobky Aloe
Vera
a kosmetiku.

Možnost vyzkoušení

Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna • tel. 604 994 476
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00, sobota v 7.30 h.
Vigilie Vzkříšení Páně s obnovou křtu 30.
3. sobota, 20.30 před kostelem.
Slavnost Vzkříšení Páně, neděle 31. 3. mše
sv. v 8.30 a 18.00, žehnání pokrmů.
Pondělí velikonoční, 1. 4. mše sv. pouze
v 7.30.
Mše sv. v obcích v neděli a velikonoční pondělí budou jako v neděli.
Sbírky při velikonočních bohoslužbách
budou ve farním kostele na opravu kaple sv.
Urbana a střechy na Špitálce.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 4. 4. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 5. 4. dopoledne.
Modlitba farnosti za kněžský seminář,
úterý 9. 4.
Poklad na ostrově - divadelní představení
dětí, 6. a 7., 13. a 14. 4.
Generální úklid kostela v sobotu 27. 4.
Radostné a požehnané velikonoční svátky
Vám přejí slavkovští kněží P. Milan Vavro
a P. Petr Mareček
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

SOUKROMÁ
·KOLIâKA
ROUSÍNOV
poﬁádá 3.–4. 4. a 10. 4.
ZÁPIS dûtí na ‰k. rok 2013/2014
a dny otevﬁen˘ch dveﬁí mezi 15–17 h.
• PŘIJÍMÁME děti od necelých 2 let
• nabízíme různé formy docházky,
mohou využít v nezkrácené formě
i maminky na RD nebo MD
• máme otevřeno i v době školních prázdnin

Info: 775 143 578
www.hlidanidetinonstop.cz

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

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

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz
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Rady do zahrady – duben
Pranostika: Když stromy v dubnu odkvetou,
hodně ovoce donesou.
Duben je první jarní měsíc, který nás doslova
zaplaví množstvím květů. Vykvétá velké množství hajniček a stínomilných trvalek a samozřejmě také i celá řada keřů a stromů. Je to
krása pro naše oči a pastva pro včely.
Prohlídkou sadů a zahrad zjišťujeme, že v letošním roce je na větvích stromů velké množství květních pupenů, což dává předpoklad
dobré úrody. Jen aby nám je opět jarní mrazíky,
tak jak v loňském roce nespálily.
Dokončíme jarní úklid a začneme s výsevem
semen na již připravené a vyhnojené záhony.
Takto můžeme pěstovat letní saláty, červenou
řepu, kopr a pokud jsme již nevysely dříve, tak
i petržel, mrkev a koncem měsíce též i fazol na
lusky. Do řádků mrkve a petržele přiséváme
značkovací zeleninu ( brzy klíčící) např. ředkvičku nebo salát. Toto přisetí provádíme proto,
abychom před vyklíčením hlavní plodiny mohli
kultivovat mezi řádky a odstraňovat plevel.
U mrkve potom jednotíme na cca 2 cm a u salátu na cca 25 cm. Vzcházející rostlinky raději
překryjeme bílou netkanou textilií, která semenáčky chrání především před nízkými teplotami
a zároveň zeleninu částečně přirychluje.

V druhé půlce měsíce vyséváme tykvovitou zeleninu (salátová okurka, tykev meloun) do květináčků k předpěstování sadby. Pokud nehrozí
jarní mrazíky vysazujeme košťálovou zeleninu
(kedlubny, zelí, kapustu, květák či brokolici).
Jestliže je půda dostatečně prohřátá (alespoň
8°C do hloubky 10 cm), sázíme předpěstovanou sadbu brambor a to nejlépe do záhonu,
který jsme na podzim vyhnojili chlévským
hnojem. Přibližně 10 dní před výsadbou můžeme záhon vyhnojit také minerálními hnojivy
– především draselnou solí.
V ovocné zahradě peckoviny prosvětlujeme až za plné mízy. Vyšší teploty v tomto období urychlují hojení ran a brání rozvoji známé
klejotokové rakoviny. Při květu meruněk použijeme přípravek HORIZON proti moniliové
spále.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

ZO ČZS Slavkov u Brna pořádá v sobotu
6. dubna ve 20 hodin taneční večer
V Í TÁ N Í J A R A
ve velkém sále Společenského domu Bonaparte. Hudba, tombola. Všechny srdečně
zvou pořadatelé.

Paní Rychlíková při „résování“

Foto: B. Maleček

Jaro v papouščí zoo
Bošovická papouščí zoo zahájila novou sezonu 1. března. Během prvního měsíce přivítala již stovky návštěvníků z celé republiky.
Velký ohlas mezi návštěvníky má v současné
době velikonoční výstava kraslic z Borkovan.
V sobotu 23. března návštěvníci možnost pozorovat při práci paní Rychlíkovou – malérečku
z Borkovan.
V Borkovanech na Břeclavsku se toto umění
dědí z generace na generaci a obec je svými
kraslicemi proslulá po celém světě. Zdobením
kraslic (jak říkají místní – „résováním“) se přes
jeho technickou a časovou náročnost dnes
v obci celoročně věnuje asi pět desítek žen.
Ročně tak odchází z Borkovan do světa kolem
130 tisíc kraslic. Protože jde o ruční práci, je
každý kus originál. Na vyprázdněnou skořápku
bílého vajíčka se štětcem nanese anilinová
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barva a po zaschnutí se bez předchozího návrhu
do skořápky zarývá „résovák“ (dnes se nejčastěji používají zalomené ostře nabroušené trojhranné pilníky nebo speciálně nabroušené soustružnické nože). Technika se odborně nazývá
gravírování. K „résování“ se nepoužívají pouze
slepičí vajíčka, ale také husí a pštrosí. Např. výzdoba jednoho takového pštrosího vejce zabere
zkušené malérečce celý den.
Paní Rychlíkové jde zdobení pěkně od ruky.
Její tahy „résovákem“ jsou rychlé a přesné. Za
krátkou dobu je již hlavní kostra ornamentu hotová. Je radost ji při práci pozorovat; však také
přítomní návštěvníci nešetří obdivem.
Prodejní velikonoční výstava s borkovanskými kraslicemi určitě stojí za zhlédnutí.
V bošovické papouščí zoo potrvá ještě do 7.
dubna. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.

V březnu začíná jaro, které je nejkrásnějším
obdobím roku. Sluníčko, teplo a prodlužující
se den nám přináší dobrou náladu. Pokud se
chceme skvěle cítit a dobře vypadat, musíme
dbát na skladbu jídelníčku. Proto připravujeme
besedu s nutričními terapeutkami z Brna na
téma: Jarní stravování pro diabetiky a seniory. Uskuteční se v úterý 23. dubna od 14
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu.
V úterý 30. dubna pokračuje od 14 hodin
v dětské části polikliniky nácvik paměti.
V denním stravování by mělo být vyvážené
množství sacharidů, bílkovin a tuků. Sacharidy
jsou zdrojem energie pro všechny buňky lidského těla. Ze stravy se obvyklou cestou přes
žaludek dostávají do tenkého střeva, kde se
štěpí a za pomoci inzulinu vstupují do krevního
oběhu. Slinivka zdravého člověka dovede regulovat množství inzulinu podle přijaté potravy. Diabetik, kterému slinivka nefunguje, si
musí pravidelně, obyčejně k jídlu, aplikovat injekčně lékařem stanovenou dávku inzulinu. Po
aplikaci už není možnost jeho koncentraci
v těle nijak ovlivnit. Proto se musí pravidelně
stravovat a počítat si množství sacharidů v každém jídle k dávce inzulinu. Kromě kontroly
stravování může příznivě ovlivnit glykémii také
pravidelný pohyb. Doporučuje se chůze,
zvláště pro ty, kteří si zakoupili dobrou zdravotní obuv.
Důležitou složkou stravy jsou také vitamíny
a minerály, které mají význam pro látkovou výměnu, zdravý vývin kostí, správné fungování
nervové soustavy a svalů. Potraviny bohaté na
vitamíny jsou zelenina, ovoce, celozrnné pečivo, mléčné výrobky, libové maso a ryby. Na
jarní únavu a pro pevné zdraví potřebujeme vitamín C – kyselinu askorbovou.
Chrání náš organismus před tvorbou pohmožděnin a krevních výronů, ovlivňuje kvalitu
kůže, vývoj kostí, zubů, chrupavek, podporuje
pevnost cévních stěn a stimuluje tvorbu bílých
krvinek. Je také důležitým antioxidantem. Naše
tělo si ho nedovede samo vytvářet, proto ho
musíme přijímat potravou. Bohaté na vitamin
C jsou citrusové plody, šípky, černý rybíz, červená paprika, kysané zelí, špenát, brokolice,
květák, rajčata, brambory. Při tepelné úpravě se
ztrácí až 60%, proto se doporučuje potraviny
upravovat na páře, krátkým vařením, nebo zeleninu a ovoce jíst čerstvé. Denní doporučená
dávka u dospělého člověka je 60 – 80 mg a jeho
předávkování, zvláště z potravinových doplňků, může vést k přetěžování ledvin, které ho
musí vyloučit v moči.
Zůstali vám po velikonocích vařená vejce?
Připravte si z nich dobrou večeři. Stačí je nakrájet na kolečka, osolit, pokapat máslem a posypat strouhaným křenem, nebo pokrájeným
pórkem a jarní cibulkou. Na sytější pomazánku
vařená vejce pokrájíme a smícháme s tvarohem, který můžeme zředit mlékem. Dochutíme
solí, pepřem, paprikou a přidáme pažitku, nebo
ředkvičku. Další variantou jsou plněná vejce.
Vařená vejce rozkrojíme podélně, vyjmeme
žloutky, které utřeme s máslem, jemně pokrájenou cibulkou, nebo pažitkou, přidáme hořčici
a dochutíme solí a pepřem. Lžičkou navrstvíme
do bílků a k tomu ředkvičky a černý chléb.
Všem přeji pěkné velikonoce a hodně dobré
nálady a radosti z nového jara.
Marie Miškolczyová
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Hraniční kameny ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz (3)
Hraniční kámen z hranice slavkovského panství a Vážan nad Litavou
Hraniční kámen má tvar čtyřbokého hranolu,
který je nahoře půlkruhovitě zaoblen. Celková
výška kamene je 99 cm, horní opracovaná část
měří 51 cm. Kámen je 30 cm široký a 20 cm
silný. Na lícové straně kamene je vyryt nápis
N:40: G:K: H:A:. Na rubové straně je uveden
nápis IHS G:B: 1775:.
Písmena G:K: H:A: na lícové straně mají význam G[raf] K[aunitz], H[errschaft] A[usterlitz] – tedy hrabě Kounic, panství Slavkov.
Nápis N:40 určuje pořadové číslo hraničníku.
První řádek nápisu na rubové straně představuje Kristův monogram IHS, který byl jedním
ze symbolů jezuitského řádu. Písmena G:B: na
druhém řádku jsou vytesána chybně – správné
znění mělo být C:B:. Písmena C a G byla běžně
geometry i kameníky navzájem zaměňována.
Tento řádek vyjadřuje, že šlo o brněnskou kolej
jezuitského řádu:
C:B: = C[ollegium] B[runensis].
V blízkém okolí Slavkova patřily v minulosti
jezuitům pouze Vážany nad Litavou. Vážany
byly samostatným velkostatkem, který se do

Původní stanoviště kamene se nacházelo na
hranici Vážan nad Litavou se Slavkovem
u Brna nebo s Křenovicemi. Hraničník zřejmě
stával v blízkosti mlýnského náhonu, jehož pozůstatky jsou dodnes patrné jižně od železniční
trati Slavkov u Brna – Křenovice.
(pokračování příště)

rukou brněnské koleje Tovaryšstva Ježíšova dostal v roce 1578. Jezuité vlastnili Vážany až do
roku 1773, kdy byl tento řád papežem Klimentem XIV. zrušen a jeho majetek připadl c. k. studijnímu fondu. V roce 1804 byl řád papežem
Piem VII. obnoven v sicilském království
a v roce 1814 s platností pro celý svět. Majetky,
které byly jezuitům zabaveny v roce 1773, jim
však již vráceny nebyly.
Hraniční kámen v zámeckých sbírkách je datován až rokem 1775,
tedy dva roky po zrušení
jezuitského řádu. Vznikl
snad v rámci obnovy hranic slavkovského panství,
při které bylo pro vážanskou stranu podle zažitého zvyku použito ještě
jezuitských
symbolů, Vlevo slavkovská strana kamene s nápisem
přestože v té době majeN:40: G:K: H:A:, vpravo vážanská strana
tek již jezuitský nebyl.
s nápisem IHS G:B: 1775

Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Vážanská strana hraničního
kamene s nápisem IHS G:B:
1775 (foto: Martin Jirák)

Místní akční skupina se představuje
Zajímáte se o dění ve vašem městě, ve Vašem
regionu? Není vám lhostejné, co s vašim městem, vašim regionem bude v následujících letech? Máte nápady, jak život v regionu zlepšit?
Přijďte nám to říci! Místní akční skupina
(MAS) Za humnama pořádá 18. dubna v 17
hodin v kulturním domě ve Velešovicích diskusní stůl pro všechny obyvatele města
Slavkov a obcí Velešovice a Holubice.
MAS Za humnama je občanské sdružení,
které bylo založeno v roce 2006 a postupně se
jeho území rozrostlo na území DSO Ždánický
les a Politaví, Mikroregionu Roketnice, svazek
obcí Mohyla míru a Mikroregion Cézava. MAS
tvoří 43 venkovských obcí, kde žije 52 tisíc
obyvatel. Z celkového počtu 43 členů je 19 neziskových organizací, 7 podnikatelů a 9 aktivních občanů. Členská struktura je otevřená

a každý aktivní subjekt má možnost stát se
novým členem.
Cílem místních akčních skupin je podpora
svého regionu prostřednictvím různých dotovaných projektů. Hlavním zdrojem financí jsou
dotace získáváné metodou LEADER, založené
na přístupu „zdola nahoru“ - o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území,
znající jeho tradice a potřeby. V uplynulém
operačním období (2007–2013) bylo podpořeno 112 MAS po celé republice, které do
svých regionů rozdělily 4,5 mld. Kč.
Aby MAS Za humnama byla v příštím operačním období 2014–2020 úspěšná, musí v letošním roce zahájit práce na nové Integrované
strategii území, která je nezbytnou podmínkou
pro účast v programu LEADER.
Zapojte se do přípravy rozvojové strategie

svého regionu a přijďte říct svůj názor!
Na setkání se těší
Jaromír Konečný, starosta Obce Křenovice
Hana Tomanová, manažerka
a předseda OS MAS Za humnama

Přerušení el. proudu
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie ve Slavkově u Brna v úterý 9.
dubna od 7.30 do 14.30 hodin v těchto částech:
odběratelská trafostanice Slavkov ZNZP (č.
320099) a odběratelská trafostanice SNDI (č.
320350). Dne 23. 4. od 9 do 10.30 h. ul. Špitálská, Zámecká, Slovákova, Zelnice, od 12.30 do
14 h. ČSA, U Vily, Topolová a od 7.30 do 9 h. ul.
Špitálská, Zámecká, Slovákova, Zelnice.

Z policejních spisů
Zfetovaný, bez řidičáku a ještě s cizím
autem
Devětadvacetiletý řidič, který 5. února vystoupil při policejní kontrole v deset hodin večer
z vozu Škoda Felicia ve Slavkově u Brna, rozhodně neměl problém se sebevědomím. Nejen,
že usedl za volant, přestože není držitelem řidičského oprávnění, navíc u něj speciální test na
drogy odhalil, že je pod vlivem pervitinu. Ani to
však nebylo vše. Mladík si půjčil auto bez svolení majitelky, která byla jeho příbuznou. Muže
je tedy podezřelý ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci.
Za ubytování v hotelu nezaplatil
Z trestného činu podvodu se bude zodpovídat
pětadvacetiletý muž, který se v úterý 19. února
ubytoval v jednom ze slavkovských hotelů. Zaplatil si tam jednu noc, následující den pak ale
ubytování prodloužil na další dva dny a poté
ještě až do středy 27. února. Když jej personál
hotelu několikrát upomínal, aby zaplatil za další

dny ubytování, muž sliboval, že si brzy udělá čas
a dluh uhradí. Když však až do konce svého pobytu ani přes opakované výzvy nezaplatil, případ skončil v rukou policie. Ukázalo se, že muž
totiž nemá na pobyt v hotelu peníze a způsobil
tak škodu za 9 tisíc korun.
Kradl v konírně
Tři koňská sedla a další vybavení pro koně,
visací zámek, ale i pět kovových roštů si odnesl
neznámý pachatel, který se v noci na pondělí
11. února vloupal do objektu konírny ve Vážanech nad Litavou na Vyškovsku. Dovnitř se zloděj dostal poté, co vylezl na výšky asi 3,5 metru
a prolezl přes nedostavěnou štítovou zeď. Majitelům věcí tak způsobil škodu přesahující 23
tisíc korun a je podezřelý ze spáchání trestného
činu krádeže.
Policisté v tomto případě žádají veřejnost
o pomoc. Pokud by kdokoliv měl nějaký poznatek, který by nám napomohl dopadnout
pachatele, může se kdykoliv obrátit buď

osobně na obvodním oddělení ve Slavkově
u Brna nebo telefonicky na tísňovou linku
158.
Páchal výtržnosti, troufl si i a policisty
Postrachem jedné ze slavkovských heren se
stal ve čtvrtek 14. března devětatřicetiletý cizinec, který nejprve krátce po sedmé hodině večer
začal obtěžovat obsluhu herny, šel za ženou do
soukromých šaten a pak před barovým pultem
bezdůvodně napadl dalšího z návštěvníků herny.
Kopal do něj a bil ho, strhl ho také na zem ze
židle. Ani to agresivnímu muži nestačilo. Troufl
si i na dva členy z ostrahy herny, kteří nakonec
velmi agresivnímu muži nasadili pouta. Po převezení na policejní služebnu ve Slavkově u Brna
muž odmítal podrobit se dechové zkoušce a napadal také policisty. Skončil tedy v policejní cele
a je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví a násilí proti úřední osobě.
por. Mgr. Iva Šebková,
tisková mluvčí Policie ČR Blansko-Vyškov
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Motoklub Austerlitz informuje
Pro MK Austerlitz je měsíc únor kulturním.
Dne 23. 2. se uskutečnila druhá přednáška
a školení o bezpečnosti silničního provozu
v kinosále ve Slavkově, za spolupráce s Městským úřadem a zástupci organizace BESIP.
Hlavní instruktáž s hodnotnou a velmi srozumitelnou přednáškou přednesl jako vloni pan
Kyjovský, majitel autoškoly. Malou účast na
školení zavinila též velká nepřízeň počasí.
Dále ve 14 hod. se sešlo několik členů MK
v prostorách kulturního domu Bonaparte, kde
probíhaly přípravy na 6. motobál.
Večer, po zahájení motobálu, bylo přistoupeno k vyhodnocení nejlepších tří jezdců
z každé kategorie. Tato novinka se líbila

Zleva F. Mrazek, M. Čada a čtvrtý zleva E. Boček

Letec RAF plk. E. Boček

Foto: R. Lánský

Výroční schůze motoklubu
V pátek 1. března se sešli v Zámecké vinárně
„u Edy“ členové MK Austerlitz Slavkov
u Brna, aby zhodnotilo uplynulý rok a naplánovali si akce v roce 2013. Mezi hosty byli pan
Frankie Mrazek, čestný člen motoklubu a stále
aktivní závodník, pan Miroslav Čada, motocyklový závodník jezdící i na slavkovském
okruhu a plk. Emil Boček, letec RAF a motocyklový závodník.
Členové klubu zhodnotili uplynulou sezonu
a akce, které pořádali. Naplánovali pokračování
sportovního seriálu AusterliCzTour13 pro kategorie „fechtl klasik, úpravy a sport“, dále pro kategorii „pitbike“. Potvrdili pokračování
výchovných, kulturních a společensko-besedních akcí v tomto období až do konání další
výroční členské schůze v roce 2014. Za MK JZ

Zámecký bál
Dne 2. března se konal již II. zámecký bál
a kde jinde, než na slavkovském zámku. Po
slavnostním přípitku a večeři následoval tanec,
víno, zpěv. Tančilo se až do ranních hodin. Děkuji všem, kteří přišli a už se těšíme na další
ročník.
Andrlová Vendula

II. vepřové hody
Pro velký úspěch pořádáme v sobotu
6. dubna od 9 do 15 h. před Zámeckou vinárnou „U Edy“ pokračování II. vepřových hodů.
Připravena je ochutnávka a prodej zabijačkových specialit.
kolektiv Zámecké vinárny

Country rozjímání
Dne 26. dubna se od 19 hodin v Zámecké vinárně „U Edy“ koná Country rozjímání se slavkovskými legendami country. Jste srdečně
zváni. Rezervace míst na 724 145 627.
kolektiv Zámecké vinárny

a získá tradici na dalších plesech. Na vyhodnocení se dostavili zástupci (kromě místních)
z Valašského Meziříčí i Zlína, i přes nepřízeň
počasí.
Mezi hosty dnešního večera byli starosta
města ing. Charvát, ředitel tech. služeb pan
Lánský, pan Frenki Mrázek, čestný člen našeho MK, který věnoval do tomboly dnes již
historickou motocyklovou přilbu se lvíčkem
z reprezentace v USA, na kterou si dělal zuby
každý fanda-motorkář.
K tanci a poslechu hrála kapela – Hroši
z Brna, která nás opět příjemně bavila. V přísálí byly vystavené motorky – od Oldy Hanáka
Honda 600, stroj od pana Poláčka, mistra republiky nelicencovaných jezdců silničních
okruhů, ducati od Mirka Marka a aprilka od
Venduly Andrlové. Po bohaté tombole následovalo očekávané překvapení asi hodinu po
půlnoci v podobě striptýzu umělecké dvojice.
Vystoupení sklidilo velké ovace a potlesk.
Závěr motobálu vyvrcholil nastartováním
Hondy 600 ccm Oldy Hanákem a obecenstvo
doslova burácelo. Kolem třetí hodiny jsme se

Foto: R. Lánský

pomalu rozcházeli z opět vydařeného motobálu domů. Na závěr MK Austerlitz děkuje
všem partnerům, sponzorům a dárcům do tomtoly. Děkujeme všem obsluhujícím i těm, co se
podíleli o celý průběh večera.
V pátek 1. března pořádal MK Austerlitz výroční členskou schůzi ve vinárně „U Edy“. Po
zahájení schůze přednesl ing. Zrebný zhodnocení sezony za rok 2012 a všech pořádaných
akcí. Dalším bodem byl plán akcí na letošní rok
seriálu „Austerlitz Tour 13“ pro všechny kategorie fechtl. Během schůze se promítaly
všechny pořádané závody loňské sezony. Na
schůzi byli pozváni hosté – pan Fr. Mrázek
s manželkou, čestný člen MK, aktivní závodník na přírodních okruzích ve tř. 750 ccm, pan
Miroslav Čada, velmi úspěšný závodník
60.–70. let, spoluzakladatel nového Masarykova okruhu, významná osobnost silničních závodů v ČSR, třetí host plk. Emil Boček, bývalý
letec 320. perutě v Anglii, který 25. února oslavil 90. narozeniny. Všichni tři závodili na Slavkovském okruhu a několikrát dojeli na stupních
vítězů.
J.M.

Frankie Mrázek se oženil
Ve čtvrtek 12. 12. ve 12.12 hodin proběhl
v prostorách radnice m. č. Brno-Řečkovice
svatební obřad. Ženichem byl Frankie Mrázek
a nevěstou paní Jaroslava Eyerová – dvojice
známá z dění kolem silničních motocyklových
závodů, jež se rozhodla legalizovat svůj vzájemný vztah. Ženichův zážitek velkého dne
byl násoben prozatím neoficiální aktualitou

z Kanady. Bylo rozhodnuto, že jeho jméno
bude na základě úspěchů dosažených na motocyklových tratích v Kanadě a USA navždy
zařazeno do síně slávy historie kanadských
motocyklových závodů. Připojujeme se ke
gratulantům a přejem novomanželům spokojenost, zdraví, trvalost svazku a řádně ostrý
start do sezony 2013.
J.M.

Šestý motobál
Dne 23. února 2013 se konal již 6. motobál.
Je to ples o který je v široké veřejnosti zájem
a proto je již nějaký týden před plesem vyprodaný ne jinak tomu bylo letos. Bohatá tombola
s hlavní výhrou „fechtlem“ byla velkým lákadlem. Letošní ročník byl trošku jiný. Celý rok
pořádá MK Austerlitz seriál závodů, ve kterém
jezdci a týmy sbírají body. Na tomto plese byli
ihned po zahájení p. Markem vyhlášeni nejlepší
3 jezdci z každé kategorie, to byla novinka,
která si určitě získá tradici i na dalších plesech.
Vystavené motorky si jistě našli také své obdivovatele. Byly zde vystaveny motocykly od
p. Poláčka-mistr republiky nelicencovaných

jezdců na okruhovém ježdění, p. Hanákamistra republiky přírodních tratí, p. Marka
a sl. Andrlové. Celý večer hrála a zpívala kapela Hroši z Brna, která nezklamala svým vystoupením. Po tombole sálem provoněl benzína
a malá show, kterou návštěvníci obdivovali.
Hlavní překvapení plesu proběhlo v jednu hodinu po půlnoci. Co to bylo nepovím, ale stálo
za to. Ve tři hodiny všichni odjeli z depa Motobálu domů a už se těšíme na příští ročník. Děkuji všem partnerům, sponzorům, obsluze Bonaparte, organizačnímu týmu a všem, kteří se
nějak zasloužili o celý chod tohoto plesu.
Za MK Austerlitz Andrlová Vendula
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Skauti opět sesbírají starý šrot
V sobotu 6. dubna od 8 hodin ráno budou
Slavkovem projíždět označené traktory s vlečkou a jejich posádky, složené ze skautů a dalších
dobrovolníků, budou sesbírávat starý železný
šrot.
Oceníme každý starý kastrol, sporák nebo
třeba trubku, které pro nás po vašem jarním
úklidu schováte. S těžkými věcmi vám samozřejmě rádi pomůžeme ze sklepa nebo garáže,
nemusíte je k silnici tahat sami. Jen si nás odchytněte, až budeme projíždět kolem, případně
„objednejte“ na telefonu některého z vedoucích.
Vzhledem k přísným ekologickým pravidlům
nebudeme schopni odvážet žádný nebezpečný
materiál jako například lednice nebo autobaterie.
Zároveň vás žádáme o trpělivost s vyskladňováním starého železa k odvozu až na sobotní
ráno, protože přes noc by se toho spousta
mohla ztratit. Děkujeme za pochopení.
Všechny peníze, které sběrem šrotu vyděláváme, bývají použity na vylepšení klubovny, obnovu táborového materiálu a programu pro děti
z Junáka ve Slavkově u Brna. Více informací
o akci hledejte na našem webu www.junakslavkov.cz.

Skautský Svojsíkův závod
V našem městě se pravidelně v březnu koná
ryze domácí soutěžní podnik s názvem Junácký
slunovrat, jehož se účastní vždy kolem sedmdesáti dětí z Jihomoravského kraje.
Letos se organizace této soutěže změní a přibude základní kolo celostátního Svojsíkova závodu, které budeme pořádat ve Slavkově a jeho
okolí. Ten se v dvouleté periodě střídá se Závodem vlčat a světlušek a je řízen pravidly, vydanými přímo skautskou centrálou v Praze. Ze

štěvují hodné děti, získala opožděný vánočněnovoroční „dárek od ježíška“, a sice vlastní
opravenou místnost.
Klubovna si její uživatelé během ziimy plně
vybavili a tak nezbývá nic jiného, než se těšit
na akce a program, v kterém nebude nouze
o spousty báječných zážitků!
Steve a Míla, Junák Slavkov

Příměstský tábor Junáka
Sběr železného šrotu

Foto: archiv

základního kola se vítězné družiny dostanou do
krajského kola a následně ti nejlepší s celé republiky postoupí do kola ústředního.
Zmíněnou sobotu se tedy může stát, že právě
kolem vašeho domu proběhne hlídka mladých
skautů či skautek při plnění jednoho z mnoha
prakticky založených úkolů. Cílem soutěže
totiž je sesbírat maximum bodů v disciplínách,
které jsou koncipovány co nejreálněji. Úkoly
mají za cíl prozkoušet připravenost účastníků
na pobyt v přírodě, řešení problémů v krizových situací, jejich paměť, logiku a další. Uvidíme, jak si v tomto kole povedou naše Slavkovské družiny. Držme jim palce!

První měsíce roku na klubovně
Junáku Slavkov
V zimních měsících probíhaly pravidelné
schůzky jednotlivých oddílů a družin. Každoročně se tento zimní program opakuje, letos se
navíc událo několik organizačních a programových změn. Mezi nejzajímavější patří nové
jméno družiny starších skautů a skautek, které
zní „Švestky“. Tahle nová družina, kterou nav-

Ing. Libor Musil (vlevo) a C.S. Prakash podepsali 14. března za účasti české vládní delegace a představitelů indických vládních organizací rámcovou smlouvu o společném česko-indickém podniku (za nimi uprostřed ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba, velvyslanec ČR v Indii Miloslav Stašek – 2. zprava )
Foto: archiv Likosu

Týden rozličných aktivit, noví kamarádi, jednodenní výlet, zážitkový program… to vše
a ještě víc může nabídnout příměstský tábor organizovaný slavkovskými skauty.
Tábor bude probíhat jako tradičně poslední
týden v srpnu (od 26. do 30. srpna) od rána od
osmi hodin do odpoledne. Dětem nabídneme
rozličný program tak, aby byli spokojení jak ti
nejmenší, tak i ti starší. Od nevšedních výtvarných technik, přes aktivity na lanech, za vydařeného počasí i vodní bitvu, hry, které si v menších kolektivech nezahrají. Taktéž je v plánu
i jednodenní výlet, který bude mít nejspíš stejně
jako loni svůj cíl v dětském zábavním centru
Bongo v Brně a to pro ohromný úspěch. Každý
den bude zajištěna strava i pitný režim a dohled
nad účastníky budou mít proškolení a zkušení
vedoucí. V případě zájmu sledujte naše webové
stránky (www.junakslavkov.cz), kde se v dohledné době objeví přihláška a další informace.

Den sesterství
Pátek 22. února slavily všechny skautky svátek. „Den sesterství“ – mezinárodní skautský
svátek – je připomínkou vzájemného přátelství
a respektu. Nebylo tomu jinak ani u nás ve středisku. Pro holčičky, dívky, slečny a dámy všeho
věku byla připravena „Ladies Night“. Hudba
hrála, všichni tančili a popíjeli colu a džusy,
které dostali na baru. Soutěžilo se v různých disciplínách a na závěr porota vyhodnotila nejlepší
tanečnici. Všichni odcházeli s úsměvy na rtech
a s báječnou náladou pro další skautský rok.
Často se používá název „Den zamyšlení“,
což má dva významy: v některých zemích každoročně skautské organizace vyhlašují téma pro
tento den. Chtějí tak zdůraznit některý z problémů, který trápí zejména rozvojový svět a pomoci s jeho řešením. Často bývá spojen s životními situacemi žen (zdravotní rizika matek,
vysoká úmrtnost dětí, nedostatek potravin, nedostatek pitné vody, nezávadné vody aj.).
Tento den je rovněž připomínkou data narození zakladatelů skautingu Olave a Roberta
Baden-Powellových.

Úspěšná česko-indická spolupráce
Slavkovská firma LIKO-S je předním evropským výrobcem a dodavatelem systémových
přestavitelných příček, mobilních stěn, stropních podhledů a vestavků do interiérů kanceláří
a komerčních objektů. V rámci Indicko-českého
podnikatelského fóra, které se za účasti ministra
průmyslu a obchodu Martina Kuby, představitelů indické vlády, velvyslance ČR v Indii a zástupců hospodářských komor obou zemí konalo
v Bombaji, podepsali 14. března předseda představenstva akciové společnosti LIKO-S
Ing. Libor Musil a C.S. Prakash, generální ře-

ditel indické společnosti Pushpak Products
India Pvt. Ltd., rámcovou smlouvu o společném
česko-indickém podniku na výrobu systémových dělicích příček se sídlem v Bangalore.
O naše interiérové systémy je v rozvíjející se
Indii velký zájem, který potvrzují i návštěvníci
veletrhu India Engineering Sourcing Show v indické Bombaji. Spolupráce mezi českou firmou
LIKO-S a indickou firmou Pushpak byla zahájena na MSV 2012 v Brně.
Obě firmy byly založeny „na zelené louce“
v roce 1992 a jsou řízeny jako rodinné firmy

a majitelé vychovávají novou generaci svých
nástupců. Firmy se zavázaly, že společně vybudují v Bangalore závod na výrobu dělicích systémových příček. Pracovníci indického partnera budou proškoleni v České republice
a technici a manažeři firmy LIKO-S se budou
podílet na vybudování a otevření výrobního závodu v Indii. Postupně budou zakládány prodejní a montážní pobočky v největších městech
Indie. Součástí dlouhodobých společných plánů
je i expanze do Afriky a ostatních zemí Asie
a Blízkého východu.
tz
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Fotbal začíná
Po zimní přestávce pokračuje na městském
stadionu mistrovskými zápasy soutěžní ročník
2012/13 jarní částí.
A mužstvo – I. A tř. JmKFS
so 30. 3., 15 h. – Lanžhot
so 13. 4., 16 h. – Dražovice
B mužstvo – III. tř. OFS
so 6. 4., 15.30 h. – Letonice B
so 20. 4., 16 h. – Křižanovice
so 27. 4., 16 h. – Němčany
Dorost – I. tř. JmKFC
so 6. 4., 13 h. – Letonice
so 20. 4., 13.30 h. – Soběšice
so 27. 4., 13.30 h. – Šlapanice
St. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
ne 14. 4., 9 a 10.45 h. – Rájec-Jestřebí
St. a ml. přípravka – OS OFS
ne 7. 4., 10, 10 h. – Bučovice
st 17. 4., 17, 17 h. – Hodějice
ne 21. 4., 10, 10 h. – Letonice
ne 28. 4., 10, 10 h. – Křižanovice
VV SK zve všechny příznivce povzbudit
všechna naše mužstva v boji o mistrovské body!
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Běh do vrchu
V souladu celoročním harmonogramem
a plánem sportovních akcí jsme uspořádali
únorový běh do vrchu. Původní myšlenky na
uspořádání této akce v oboře vzaly díky přívalům sněhu a následné oblevě rychle za své.
Místo toho jsme tedy vybrali asfaltový kopec
na stadioně, který daný účel splnil více než
dostatečně. Výhodou byla i možnost využití
zázemí stadionu, včetně objednané vyhřáté
hospůdky s teplým čajem a drobným občerstvením pro závodníky a jejich doprovod.
V poslední únorový čtvrtek nás na stadioně přivítalo nádherné jarní počasí, které na
trati rozpustilo poslední zbytky překážejícího
sněhu a nic tedy nebránilo vypuknutí akce.
Na startu se objevilo 20 závodníků z atletického kroužku při DDM ve 4 kategoriích –
mladší a nejmladší žáci a žákyně. Profil tratě
vyžadoval dobré rozvržení sil a prověřil vytrvalostní připravenost mladých atletů. Po nezbytné rozcvičce tedy začaly startovat dvojice až trojice běžců. Závod již tradičně

Mladí slavkovští atleti

Foto: archiv

zpestřila dobrá divácká kulisa ze strany příbuzných.
Podrobnosti a kompletní výsledky již tradičně zveřejňujeme na našem webu: atletikaslavkov-u-brna.webnode.cz
Další připravovanou akcí, která proběhne 26.
března v naší domovské tělocvičně na ISŠ ve
Slavkově, je skokanský čtyřboj. Mladé atlety
čeká vzájemné poměřování dovedností ve
skoku sounož, přeskocích přes překážku, desetiskoku a trojskoku z místa.
Trenéři

Mistr bojových umění ve Slavkově
Narozeninový seminář, tak by se dal nazvat
seminář s Raffi Livenem 10 Dan, který 3. března
oslavil své 64. narozeniny se svými studenty.
Seminář sebeobrany Krav Maga proběhl ve
společenském centru Bonaparte, kam se mistr
velice rád vrací. Trénink byl rozdělen do tří
částí: sebeobrana proti útočníkovi beze zbraně,
sebeobrana proti noži a sebeobrana proti pistoli.
Věřím, že si každý student odnesl plno zážitků
a nové techniky pro případné použití. Semináře
se také zúčastnili příslušníci ozbrojených složek
a mimo jiné: za městskou policií Slavkov pan
Petr Smejsík a Policií ČR/PMJ pan Zdeněk Daniels.
Nový kurz sebeobrany Krav Maga
proběhne dne 15. dubna v Akademii bojových umění v 17.30 h. S sebou: tepláky a tričko.
Naučíme vás rychlé, jednoduché a instinktivní techniky. Klademe důraz na výuku situačního povědomí, pozorování svého okolí a vyhodnotit ohrožující okolnosti před možným
útokem. To může zahrnovat rovněž způsoby, jak
řešit potenciálně násilné situace, jak fyzické tak
i verbální metody, aby se zabránilo násilí, kdykoli je to možné. Našim cílem je minimalizovat
zranění a maximalizovat své šance na přežití.

Sebeobrana Krav Maga je vhodná i pro ženy
a dívky, které jsou v poslední době častým terčem útočníků.
Nedílnou součástí tréninků je i fyzická příprava. Počet míst je omezen, a proto si můžete
psát o přihlášky již nyní na email: info@akademie.asia
Tae Bo
Cvičení Tae Bo probíhá každou středu od 18
do 19 hodin. Co můžete od Tae Bo očekávat?
Zábavu, rychlý pohyb, redukci tělesné hmotnosti, zvýšení svalové hmoty a posilování. Jedná
se o hodinu velice intenzivního a dynamického
cvičení složené z kopů, úderů a jejich kombi-

Účastníci kurzu Krav Maga

nací, které na sebe bezprostředně navazují
v rytmu house music. Každý člověk má svou
vlastní hranici výkonu a výdrže a za pomocí tohoto sportovního systému má možnost ji dále
rozšiřovat a překonávat.
Tae Bo může cvičit každý bez rozdílu věku,
pohlaví a dokonce i kondice. S sebou vhodné
oblečení na sport, cvičí se na boso. Rezervace
není nutná.
Nově cvičíme i v Křenovicích každé pondělí
od 17.30 hod. na DDM Křenovice
Více informací naleznete na: www.akademie.asia
MScj, Hlaváč Petr 6Dan, instruktor

Foto: archiv

Vítání jara a čistota ovzduší
Tři měsíce uplynuly od zimního slunovratu,
již je tu 21. březen, jarní rovnodennost. Měsíc
leden, nadprůměrně teplý, kdy polovina dnů byla
bez mrazů, podle lidových pranostik signalizoval prodlouženou zimu: „málo mrazů v lednu,
více mrazů v březnu“. Již dnes, v polovině
března to lze potvrdit. Stoletý kalendář o březnu
praví: „začátek měsíce je pod vlivem matějského
oteplení, na konci dekády však přichází opět příliv chladného vzduchu ze severu, – řehořská
zima.“ Avšak od 19. března, josefsko-mariánské
jaro přináší opět oteplení, které trvá až do konce
měsíce března. Dlouhodobým pozorováním bylo
zjištěno, že v měsíci únoru a v dubnu je v pranostikách mnoho nejistoty. Jsou to prostě nejisté
až bláznivé měsíce. Dosud, podle dvacetiletého
pozorování v našem městě měl měsíc únor nejméně srážek, pouhých 51 % celoročního měsíč-

ního průměru. V tomto roce však měsíc únor dosáhl trojnásobek průměru srážek v podobě sněhu
a mírného deště. Pro hydrometeorologický ústav
je sledována pravidelně i hodnota vody v celkové
sněhové pokrývce. Nejvyšší vrstva sněhu 17 cm
měla hodnotu 35 l vody na 1 m2. Tyto hodnoty
sleduje i povodí Moravy pro předpověď stavu
vody na řekách.
Zjišťování obsahu vody ve sněhu poskytuje
i přehled o čistotě ovzduší kolem dešťoměrné
nádoby ve východní části města v 202 m n. m.
Na dně nádoby zůstává vrstva nečistoty, usazeniny ve sněhu, nasbírané sněhovými vločkami
a kapkami deště v ovzduší. Má na tomto znečištění podíl i velmi zvýšená intenzita dopravy
v této části města. V prostoru ulice Slovanská –
U mlýna byla otevřena provizorní brána do prostoru Lohmann & Rauscher ve východní prů-

myslové oblasti v souvislosti s výstavbou rozměrné průmyslové haly zřejmě pro výrobu s použitím údajně rakovinotvorné látky. Těžké zemní
stroje, stavební materiál, pojízdné míchačky betonu i další stavební servis způsobuje zvýšení
dopravy v ulicích Bučovická, Smetanova, Slovanská, U Mlýna. I bagrovaná zemina v prostoru
uvedené stavby je těžkými náklaďáky vyvážena
přes ulici Bučovická, Slovanská a U Mlýna zpět
do prostoru uvedeného podniku, nedaleko místa
bagrování. Stavba tedy probíhá i v obytné části
města, nikoliv jen v části průmyslové, jak je uváděno. V těchto dnech, kdy významně klesá procento vzdušné vlhkosti silný, výsušný, nárazový
vítr, až sedmý stupeň z dvanáctistupňové škály
síly větru, je patrna silně zvýšená prašnost v této
části města.
Ve spolupráci s obyvateli napsal Milan Hrabovský
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KINO JAS SLAVKOV
DUBEN 2013
HON
3. 4. st 19.30 hod.
Přístupný od 12 let
111 min • 70 Kč

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH
JEJÍHO VELIČENSTVA
6. 4. so 19.30 hod. • 7. 4. ne 16.30 hod.
Dobrodružný, komedie • Přístupný
110 min • 65 Kč

CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ
10. 4. st 19.30 hod.
Komedie, v české znění • Přístupný od 12 let
96 min • 70 Kč

NADĚJNÉ VYHLÍDKY
13. 4. so 19.30 hod. • 14. 4. ne 19.30 hod.
Přístupný od 12 let
128 min • 70 Kč

DRUHÁ ŠANCE
17. 4. st 19.30 hod.
USA • Přístupný od 12 let
100 min • 70 Kč

DO ŘÍMA S LÁSKOU
20. 4. so 19.30 hod. • 21. 4. ne 19.30 hod.
USA • Přístupný
112 min • 65 Kč

SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
24. 4. st 19.30 hod.
Španělsko • Přístupný od 12 let
104 min • 65 Kč

Nové bydlení ve Slavkově u Brna
Od loňského června vyrůstá ve Slavkově
u Brna vedle ulice Slovákova nový obytný soubor Rezidence Austerlitz. Ten zahrnuje výstavbu moderních zděných sedmnácti rodinných domů s garážemi a padesáti bytů ve dvou
bytových domech vybavených výtahy a v jednom z bytových domů také šestnácti garážovými stáními.
Hrubé stavby všech domů byly dokončeny
včetně střech a osazení oken a dveří na sklonku
roku, v současné době probíhají práce elektrikářů, vodařů, topenářů, izolatérů a omítkářů.
Z inženýrských sítí je provedena splašková kanalizace a vodovod vč. přípojek a vodovodních
šachet. Vše je realizováno v souladu s časovým
harmonogramem stavebních prací.
Majitelé nových rodinných domů či bytů
mohou do 28. dubna 2013 ovlivnit vzhled svého
interiéru, a to kombinací různých dekorů ze
standardní nabídky podlahových krytin, interiérových dveří, zařizovacích předmětů, obkladů
a dlažeb. Mohou si také dohodnout změnu
mimo výběr ze standardní nabídky, tzv. nad-

hod.

2. a 3. 4.
4. 4.

17.00

6. 4.
6. 4.

20.00

6. 4.
9.00–15.00
6. a 7. 4.
16.00
7. 4.

14.00–18.00

12. a 13. 4.

27. 4. so 19.30 hod. • 28. 4. ne 19.30 hod.
Animovaný v českém znění • Přístupný

17. 4.
20. 4.
23. 4.
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17.00
9.00–16.00
14.00

26. 4.
11.00
26. 4.
16.00
26. 4.
19.00
29. a 30. 4.
30. 4.
7.00–15.00
30. 4.
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Příjem inzerce do čísla 4/2013
Uzávěrka pro inzerci je pátek 19. dubna do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 4/2013
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 16. dubna.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 30. března 2013

standard. Vlastním výběrem dostává budoucí
uživatel prostor pro osobní dotvoření interiéru.
V Rezidenci Austerlitz je již zcela dokončen
ukázkový byt 1+1 o ploše 37 m2. Zde si mohou
zájemci o byt či rodinný dům na vlastní oči prohlédnout ukázku standardního vybavení a zařízení, jako jsou podlahová krytina a vybavení
koupelny, i posoudit kvalitu odvedených stavebních prací. Kompletní nabídku standardů si lze
prohlédnou v tzv. showroomu v areálu stavby.
S ohledem na bezpečnost při vstupu na
stavbu a staveniště je možné navštívit ukázkový
byt i showroom kdykoliv po telefonické domluvě, tel.: 725 688 312.
V polovině května se pak můžete těšit také
na den otevřených dveří v Rezidenci Austerlitz,
o kterém vás budeme informovat stejně jako
o průběhu výstavby na webových stránkách
projektu www.RezidenceAusterlitz.cz.
Výstavba sedmnácti rodinných domů a celkem padesáti bytů ve dvou bytových domech
bude dokončena v listopadu 2013.
Ing. Iveta Pilátová

KALENDÁŘ AKCÍ – DUBEN 2013
Datum

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
Provozovatel Zámek Slavkov – Austerlitz. Ve výše
uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na
rozvoj kinematografie. Podrobný program kina
najdete na vývěsce kina a na www.veslavkove.cz

3/2013

30. 4.
30. 4.

14.00
17.00

akce/místo konání

pořadatel

Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny v ISŠ
ISŠ Slavkov u Brna
Vernisáž výstavy „Socialistický realismus v obrazech“
Historický sál
výstava potrvá do 14. 6.
Zámek Slavkov – Austerlitz
Sběr železného šrotu
Junák Slavkov
Taneční večer Vítání jara. K tanci i poslechu hrají: DUO Procházkovi vstupné 50 Kč
velký sál SC Bonaparte, Slavkov u Brna
ZO Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna
II. vepřové hody U Edy
Zámecká vinárna
Poklad na ostrově. Divadelní představení. Vstupné dospělí 50 Kč, děti od 10 let 20 Kč
budova ř.-k. fary za kostelem
FD Simsala Bim
Svatba na zámku – den otevřených dveří pro snoubence
Historický sál a Salla terrena
Zámek Slavkov - Austerlitz a svatební salon Naïve s. r. o.
Prodejní zahradnická výstava v zámeckém parku
12. 4. v době od 12 do 17 h. a 13. 4. v době od 9 do 17 hodin
Zámek Slavkov – Austerlitz
Hudební večer žáků.
ZUŠ Františka France
Mezinárodní den památek
Zámek Slavkov – Austerlitz
Jarní stravování pro diabetiky a seniory (přednáška). Vstup volný
zasedací místnost Městského úřadu
Svaz diabetiků ČR Slavkov u Brna
Slavkovské memento – festival válečné literatury faktu, vyhlášení výsledků v Historickém sále,
Slavnostní akt kladení věnců
Zámek Slavkov – Austerlitz
Country rozjímání U Edy
Zámecká vinárna
Talentové zkoušky žáků do nově otevírané sportovní třídy
ZŠ Komenského nám.
Sběr papíru u tělocvičny ve staré budově ZŠ Komenského
ZŠ Komenského nám.
Sběr obnošeného šatstva. Prosíme, aby šaty byly odevzdávány v igelitových pytlích.
ZŠ Komenského nám. ve spolupráci s Diakonií Broumov
Nácvik paměti (přednáška) v dětské části polikliniky. Vstup volný Svaz diabetiků ČR Slavkov u Brna
Slet čarodějnic. Hřiště naproti VaK v ulici ČSA.
Sdružení čarodějnic

Výzva pro pořadatele akcí
Žádáme všechny organizátory společenských, kulturních, sportovních a podobných akcí, aby zasílali informace, které
chtějí uveřejnit v přehledu akcí ve Slavkově u Brna, na adresu austerlitz@meuslavkov.cz.

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje
• Svoje příspěvky posílejte nejpozději do
data termínu uzávěrky, který je zveřejněn
v každém předchozím čísle zpravodaje.
• U příspěvků doručených po uzávěrce není
zaručeno jeho zveřejnění.
• Zasláním příspěvku nevzniká autorovi
automaticky nárok na jeho zveřejnění, o zařazení příspěvku rozhoduje redakční rada.
• U každého příspěvku musí být uvedeno
jméno autora. Anonymní texty nebudou zveřejněny.
• Texty zasílejte nejlépe na e-mailovou
adresu info@bmtypo.cz, popř. je můžete přinést osobně na CD nebo flash disku do redakce
zpravodaje.
• Text by měl být v rozsahu ideálně polovina
strany A4, maximálně však jedna strana A4

(velikost písma 12 bodů), jinak si vydavatel vyhrazuje právo zkrácení příspěvku. Předat příspěvek v rukopise nebo strojopise lze jen ve výjimečných případech.
• Fotografie a obrázky je nutno dodávat samostatně v elektronické podobě nejlépe ve formátu jpg. Vkládání fotografií do textu se nedoporučuje.
• Pravopisné nebo stylistické chyby budou
opraveny dle gramatických a typografických
pravidel, a to bez následného předložení k autorizaci.
• Příspěvky nesmí překročit hranice slušného
chování, ohrožovat mravnost, obsahovat
urážky, osočování, rasistické a vulgární urážky.
• Články nesmí obsahovat skrytou reklamu,
např. výčet sponzorů.

Začátkem března nastoupil do kuchyně Golf Hotelu ve Slavkově nový
šéfkuchař Lukáš Nečas. Jeho zkušenosti z pohostinství jsou opravdu
velké a získané především v zahraničí. Mimo jiné pracoval i v restauraci
oceněné michelinskou hvězdou. Rádi bychom Vám ho představili.

Naše hosty se snažím nejen
nasytit, ale i pobavit

• Kdy a jak jste začal vařit?
Moje první vzpomínky na vaření vedou do mého raného dětství, kdy jsem pomáhal mé babičce v Telči čistit zeleninu a lisovat maliny o prázdninách. Posléze jsem se motal mé mamince
v kuchyni na naší chalupě, když vařila králíky, brojlery a kačeny…
• Kde jste se učil vaření?
V roce 1994 jsem nastoupil do hotelu Internacional v Brně jako
kuchařský učeň. V roce 1996 jsem úspěšně složil závěrečné zkoušky a stal se ze mě mladý kuchař s velmi malým rozhledem.
• Jaké jsou vaše kuchařské vzory?
Je jich mnoho. Australan Shanon Benett díky svojí nepřekonatelné inovativní fantazii. Švéd Markus Samuelson pro svou nezaměnitelnou extravagantní vizualitu svých jídel a Angličan Michael
Roux jr. díky svým obrovským vědomostem a klasické technice
vaření.
• Kdo vás ve vaší kariéře nejvíce ovlivnil?
Při jedné z mých návštěv Austrálie jsem potkal tehdy osmdesátiletého Jardu Křepčíka, emigranta z roku 1948 a bývalého
osobního kuchaře pana Forda, který mě fascinoval svým kuchař-

Šéfkuchař Lukáš Nečas

Foto: 4x B. Maleček a archiv GHA

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

Rozměr
38x14 mm
47x18 mm
59x23 mm

ským přehledem a vědomostí a právě
tento člověk nastartoval můj postup k ,,vysoké‘‘ gastronomii…
• Kde jste v zahraničí pracoval?
Po absolvování hotelové školy v Melbourne v Austrálie jsem pracoval v nejlepší australské restauraci Vue de Monde.
Potom jsem odletěl do irského Dublinu
kde jsem mimo jiné pracoval v restauraci
l’Ecrivain s jednou michelinskou hvězdou.
• Jak se díváte na používání polotovarů
v kuchyni?
My v Hotelu Austerlitz polotovary
striktně nepoužíváme a používat nebudeme.
• Jaký druh kuchyně rád vaříte?
Mám rád lokální odlehčenou gastronomii s trochou zábavy. Snažím se naše
hosty nejen nasytit, ale i pobavit něčím zajímavým na talíři. Z ingrediencí jsou to
české ryby, maso kvalitní farmářské produkty.
• Co vám na dnešní české gastronomii nejvíce vadí?
Já mám z vývoje české gastronomie
vcelku radost. Jediné co mě vadí je host,
který preferuje cenu a kvantitu nad kvalitou servírovaných pokrmů.
• Jaký je rozdíl mezi gastronomií u nás
a v zahraničí?
Rozdíl je samozřejmě obrovský nejen
v technologiích a technice vaření ale i ve
vědomostech lidí kteří se v gastronomii

pohybuji. V zahraničí je gastronomie pro lidi
vášní a posláním. U nás je to občas jen práce..
• Co vás v práci nejvíce inspiruje?
Vášeň a zapálení lidí v mém týmu a spokojení hosté.
• Co plánujete na golfu ve Slavkově?
Nadále udržovat relativně nízké ceny naší restaurace a přilákat širokou veřejnost se zájmem
o dobré jídlo.
Díky za rozhovor.
red.

Prestižní golfový časopis Golf Digest jako každý
rok uspořádal anketu o nejlepší golfové hřiště,
nejhezčí golfovou jamku a nejlepší golfovou restauraci. Máme tu čest vám sdělit, že za rok 2012
se nejlepší golfovou restaurací v ČR stala restaurace Golf Hotelu Austerlitz ve Slavkově u Brna.

Příjem inzerce

Cena
395 Kč
470 Kč
540 Kč

(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

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

do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 19. dubna do 16 hod.
Podmínky viz
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