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Křížová cesta
ke kapli sv. Urbana

Květná neděle 1. dubna

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, teploty
pozvolna stoupají vzhůru, noční
přímrazky jsou již minulostí, sluneční paprsky získávají na intenzitě, příroda je den ode dne
pestřejší, v sadech a zahradách
jsou ovocné stromy plné barevných a voňavých květů, na stromech či keřích se objevují první zelené lístečky,
kvetou narcisky a tulipány. Toto období bývá pro
mnohé z nás právě díky dění v přírodě jedním z nejkrásnějších v kalendářním roce. Pestré je v tomto období i dění ve městě. Je mnoho věcí, kterým je
věnována zvýšená péče, a zaslouží si naši společnou
pozornost. Zcela jistě mezi ně patří finišující práce
na II. etapě protipovodňových opatření, pokračující
stavební úpravy předzámčí, zahájení revitalizace

26. května

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)

lavkov u Brna se dočkal své křížové cesty.
O její vybudování se postarala římskokatolická farnost. Křížovou cestu najdete v lokalitě
„Vinohrady“ při polní cestě vedoucí od sochy sv.
Jana Nepomuckého ke kapli sv. Urbana. Každé ze
14 zastavení se znázorněním utrpení Ježíše Krista
připomene drobná sakrální stavba vysoká 2,3 m na
způsob „Božích muk“.
V rozmezí čtyř let vykrystalizoval návrh zastavení, který by byl vhodný do krajiny a svým výrazem souzněl s architekturou kaple sv. Urbana. Byla
zvolena studie výtvarníka Milivoje Husáka z Lelekovic. Vlastní reliéf nebo malba ve výklenku kapličky bude realizována později.
O vybetonovaní základů se postarali dobrovolníci
(rodiny i jednotlivci), kteří se stali patrony jednotlivých zastavení a i v budoucnu se budou starat
o okolí zastavení sezonní údržbou. Osazení základů
zajistila kamenická firma Jiřího Zimovčáka během
středy 27. března.
V současné době pokračují práce na dokončení
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Instalace zastavení kříž
ové cesty

opravy kaple sv. Urbana, a to především interiéru.
Pokud se vše zdaří a bude dostatek financí, bude
v letošním roce areál poutního místa ve Slavkově
dokončen.
Na Květnou neděli 1. dubna se věřící ze Slavkova
modlili křížovou cestu u nových zastavení. Posvěcení křížové cesty bude po dokončení oprav kaple
sv. Urbana.

Program koncertů
Rozhovor s farářem Program
Concentus Moraviae P. Milanem Vavrem kina Jas
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Svoz biopopelnic se koná 1x za dva týdny

Foto: 3x R. Lánský

Začal svoz bioodpadu podle nových pravidel
V minulém čísle Slavkovského zpravodaje byla
veřejnost informována o nové organizaci svozu biologicky rozložitelného odpadu. Pro tyto účely získaly
technické služby dotaci na zakoupení 300 kusů bionádob a 10 kontejnerů. Bionádoby byly rozvezeny
do vybraných domácností a kontejnery umístěny na
místa obvyklá pro bioodpad.
V pondělí 16. dubna se konal historicky první svoz
bioodpadu podle nových pravidel. Pro upřesnění uvádíme, za jakých podmínek bude svoz prováděn.
Svoz bude vždy jedenkrát za 14 dnů v sudé

týdny. Vždy pondělí a úterý zahajujeme svoz v severních ulicích města, počínaje Tyršovou ulicí a postupně pokračujeme do jižních a západních částí
města – ČSA, Špitálská apod. Do opadu patří odpad
ze zahrad občanů města, zelený odpad z údržby veřejných ploch (biologicky rozložitelný), posečená
tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina
z květináčů, kůra ze stromů, ořez z keřů
a stromů, drny a spadané ovoce. Sběr haluzí a větví
do průměru 12 cm.
Svoz odpadu ze zeleně domácností, které nemají

k dispozici hnědou bionádobu, zůstává nezměněn,
pouze se nebude svážet každý týden, ale 1x za čtrnáct
dnů v sudé týdny.
Vydávání kompostovacího substrátu kompostu
TSMS (organické hnojivo) zdarma občanům
města bude zahájeno ve středu 16. května a dále
bude vždy každou sudou středu v Zámecké ulici
v „Panšule“ od 14 do 17 hodin.
Ve městě byly rozmístěny zelené kontejnery o objemu 2,5 m3. Do těchto kontejnerů můžou odkládat
občané pouze bioodpad.
TSMS

Zahradnická
výstava

protože nabídka byla opět bohatá. Na své si přišli zejména zahrádkáři, ovocnáři, kaktusáři, alpinkáři, milovníci květin, ale také zvědaví
návštěvníci. Nabídku rostlin všeho druhu doplnila i pestrá nabídka různých řemesel – hrnčířů,
košíkářů, šperkařů, pekařů, cukrářů, výrobců hraček a dalších. V sobotním chladném počasí prochladlí návštěvníci vyhledávali spíše teplé
občerstvení.

Foto : 2x J. Blažek, 4x B. Maleček

Ve dnech 13. a 14. dubna se uskutečnila pátá
prodejní zahradnická výstava v zámeckém parku.
Páteční odpoledne vylákalo do parku, který byl
více než měsíc zavřený kvůli kácení stromů,
spoustu lidí. Napomohlo tomu i počasí – bylo slunečno a teplo, takže lidé chodili v letním oblečení.
I v sobotu přijelo velké množství návštěvníků,
ale kvůli prudkému ochlazení zkrátili zkřehlí nakupující svůj pobyt na minimum. Je to škoda,
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Slovo starosty k výstavbě bytových domů pod Zlatou horou
(Dokončení ze str. 1)

bytového domu čp. 1191–1193 na sídlišti Nádražní, přípravné práce na revitalizaci BD čp.
1228, 1229, 1230 na sídlišti Zlatá Hora, připravující se obnova zámeckého vodního příkopu, oprava
komunikací po zimním období, revize a oprava
dětských hřišť a odpočinkových zón, příprava
městského koupaliště na letošní letní sezonu. Velká
pozornost je věnována též problematice kolem záměru výstavby obchodního centra SPAR v lokalitě bývalého cukrovaru a především s ní spojené
okružní křižovatky umožňující vjezd do této lokality i jednáním a diskusím o společenském centru
Bonaparte. O mnoha akcích a aktivitách z tohoto
nahodilého výčtu můžete číst na stránkách regionálního tisku MF Dnes či Deníku.
V dnešním čísle SZ bych se proto chtěl vrátit
k problematice, která byla projednávána na posledním zasedání zastupitelstva města (dále jen
ZM) dne 19. 3. 2012 a souvisí se záměrem stavební společnosti Pavel Čáslava – Čáslava-Stav
na výstavbu bytových domů nad sídlištěm Zlatá
Hora a současně záměrem prodeje pozemku p. č.
4245 v lokalitě Zlatá Hora, jejímž výlučným a jediným vlastníkem je dnes město Slavkov u Brna.
Po dlouhé diskusi k této věci, za osobní účasti zástupců uvedeného potencionálního investora, ZM
uložilo radě města (dále jen RM) zpracovat variantní návrh podmínek prodeje předmětných pozemků nad sídlištěm Zlatá Hora. Jelikož byla
posléze celá tato velmi složitá a časově zdlouhavá
záležitost medializována a dokumentační krátká
reportáž vysílaná v rámci regionálního zpravodajství na ČT (Jihomoravský večerník) v úterý
20. 3. 2012 podstatu a problematiku věci ne zcela
jasně divákům objasnila, považujeme za nutné na
tuto skutečnost reagovat a situaci kolem předmětných městských pozemků a záměru firmy Čáslava
– Stav vám podrobněji vysvětlit.
Pan Pavel Čáslav, podnikající pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav (dále jen Čáslava-Stav) poprvé podal žádost o koupi tří
pozemků v lokalitě Zlatá Hora v červenci roku
2006. Záměr prodeje a pronájmu pozemků, které
byly předmětem žádosti, byly následně řádně zveřejněny na úřední desce města. O zveřejnění záměru pronájmu pozemků se jednalo z toho
důvodu, že dva z celkem tří pozemků byly blokovány církevními restitucemi, což bránilo v dané
době převodu vlastnických práv na třetí osobu.
Pronájem uvedených pozemků ze strany města
i možnost jejich budoucí zástavby byl však z právního hlediska možný. ZM však předmětné žádosti
nevyhovělo, stejně jako o rok později, tedy v roce
2007, kdy byla žádost na jeho jednání postoupena
opětovně. V lednu 2009 byla na Městský úřad
Slavkov u Brna firmou Čáslava-Stav znovu doručena žádost o nové projednání daného záměru,
který byl následně předložen k posouzení komisi
pro výstavbu a rozvoj města a poté i dalším orgánům města, tedy RM i ZM. Definitivní souhlas,
který zakládal právo ke všem třem uvedeným pozemkům, byl dán na X. řádném zasedání ZM dne
23. 3. 2009, a to schválením smlouvy o budoucí
kupní smlouvě k pozemku, ke kterému město
mělo již v té době vlastnické právo. V návaznosti
na tuto smlouvu o smlouvě budoucí poté RM
schválila uzavření smlouvy o budoucí nájemní
smlouvě a smlouvy o budoucím zřízení věcného
břemene k pozemkům, které byly zatíženy církevními restitucemi. Do všech smluv byla zapracována podmínka jejich zániku, která byla vázána
na získání pravomocného územního rozhodnutí
do dvou let od jejich uzavření, tedy do 31. 7. 2011.
Další podmínkou byla povinnost firmy projednat

vlastní způsob výstavby v komisi pro rozvoj
města a orgánech města před podáním žádosti
o územní rozhodnutí. V tomto prvním svém návrhu nabídl žadatel odkoupení pozemků pouze
pod budoucími stavbami bytových domů za cenu
500 Kč/m2, přičemž celková kupní cena by se po
konečném zaměření staveb pohybovala v předpokládané výši 475 000 Kč. Předložené studie uvažovala s výstavbou sedm bytových domů s celkem
70 bytovými jednotkami včetně příslušné dopravní infrastruktury (silnice, parkoviště a chodníky) a dalších inženýrských sítí.
Na jaře 2011 bylo již patrné, že se žadateli do
stanoveného termínu 31. 7. 2011 nepodaří získat
patřičné územní rozhodnutí, a tudíž v květnu stejného roku písemně požádal ZM o prodloužení
smluvních ujednání o jeden rok, tedy do konce
července 2012. ZM však vzhledem k rozpracovanosti projektu a probíhajícím pozemkovým úpravám odsouhlasilo na svém mimořádném zasedání
dne 30. 5. 2011 uzavření dodatků s prodloužením
lhůty pouze do 31. 12. 2011. Součástí usnesení
ZM bylo i zajištění drobné úpravy plánované zástavby (snížení zástavby o 1 bytový dům a propojení komunikací). Všechny tyto skutečnosti žadatel
akceptoval. Zde bohužel musíme konstatovat, že
i tento prodloužený termín nebyl následně ze
strany žadatele, tedy stavební firmy Čáslava-Stav,
opět dodržen. Hlavním a zásadním důvodem
ukončení smluvních závazků však bylo pravomocné nabytí komplexních pozemkových úprav,
které vstoupily v platnost dne 5. 12. 2011
a všechny uzavřené smlouvy na příslušné pozemky se ze zákona zrušily. V tomto duchu též ZM
na svém zasedání dne 19. 12. 2011 přijalo následující usnesení: „ZM nevyhovuje žádosti pana
Pavla Čáslavy, podnikajícího pod obchodní firmou
Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, se sídlem Brno, Masarykova 31, PSČ 656 22, IČ: 15240720, o prodloužení lhůty rozvazovací podmínky ve smlouvě
o budoucí kupní smlouvě ze dne 31. 7. 2009 ve
znění dodatku ze dne 25. 7. 2011 a Smlouvě
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze
dne 10. 8. 2009 ve znění dodatku ze dne 25. 7.
2011 a považuje Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě ze dne 31. 7. 2009 ve znění dodatku ze
dne 25. 7. 2011, Nájemní smlouvu ze dne 31. 7.
2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2011
a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ze dne 10. 8. 2009 ve znění dodatku ze
dne 25. 7. 2011 a právní vztahy z nich vyplývající
za zaniklé dnem 5. 12. 2011, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí o komplexních pozemkových
úpravách – rozhodnutí Ministerstva zemědělství,
Pozemkový úřad Vyškov, ze dne 1. 11. 2011, č. j.
181480/2011-MZE-130763 a současně ukládá
RM jednat s Pavlem Čáslavou, podnikajícím pod
obchodní firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav, se
sídlem Brno, Masarykova 31, PSČ 656 22, IČ:
15240720, o pokračování jeho záměru v dané lokalitě“. Z pozemkových úprav jednoznačně vyplynulo, že v jejich důsledku došlo ke sloučení tří
parcel v jednu s tím, že jejím výlučným vlastníkem se stalo město Slavkov u Brna. Celková výměra pozemku v současné době činí 14 535 m2.
Právě zde narážíme na nesoulad právních názorů
města a investora-žadatele, který tvrdí, že lze uzavřít mezi městem a jím dohodu o narovnání vztahů
bez předchozího zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku, a tak i nadále pokračovat
v předešlých smluvních dohodách. Náš názor je
naopak takový, že v souladu se zákonem o obcích
celý záměr zveřejnit musíme. Při tomto svém postoji vycházíme nejen z doby, která od prvního
zveřejnění uběhla, ale též ze skutečnosti, že se

v současné době jedná o zcela novou parcelu
s novým (jediným) vlastníkem.
ZM se na svém zasedání dne 19. 3. 2012 opětovně celou problematikou velmi důsledně zabývalo a při svém dalším rozhodování muselo vzít
v úvahu i další následující aspekty. Pro stanovení
kupní ceny byl zpracován nejen znalecký posudek, ale i posudek odborný na pozemek, který se
po pozemkových úpravách, jak je již výše uvedeno, stal majetkem města Slavkova u Brna, a to
bez jakéhokoliv dalšího omezení. Tento odborný
posudek uvádí, že prodejní cena se může pohybovat v rozmezí 2000 Kč až 3000 Kč za m2, přičemž žadatel (Čáslava-Stav) nabídl kupní cenu ve
výši 370 Kč/m2, o jejímž navýšení byl posléze
ochoten jednat pouze v řádu desítek korun. Je
nutné však dodat, že se v této fázi již jednalo o nabídku koupě pozemků nejen pod budoucími bytovými domy, ale i dalšími stavebními objekty
inženýrské a dopravní infrastruktury (tedy celkem
o 8956 m2), které by investor po výstavbě převedl
bezúplatně zpět na město. Dalším nezbytným požadavkem vyplývajícím ze zákona o obcích je zajištění nového zveřejnění záměru prodeje
předmětných pozemků. Při rozhodování samozřejmě hrály roli i důvody, které vedly Krajský
úřad JmK v Brně ke zrušení již vydaného územního rozhodnutí (samozřejmě nepravomocného).
Krajský úřad shledal, že do doby schválení nového územního plánu (předpoklad jeho schválení
v ZM je ve 2. pololetí 2012) není možné na uvedených pozemcích v dané lokalitě bytovou výstavbu realizovat a taktéž se zabývat námitkami
proti plánované výstavbě ze strany majitelů dotčených pozemků.
ZM po podrobném seznámení se s problematikou a projednáním celé zprávy přijalo toto usnesení: „ZM ukládá RM předložit na nejbližší řádné
zasedání ZM návrh na stanovení podmínek prodeje
pozemku parc. č. 4245 v k.ú Slavkov u Brna ve variantách uvedených ve zprávě, přičemž ZM nevylučuje ani variantu jednání s firmou Pavel Čáslava
– Čáslava-Stav“. Po několika dalších jednáních byl
ze strany žadatele (Čáslava-stav) upraven návrh
výše kupní ceny na 500 Kč/m2 při zachované výměře pozemku cca 8956 m2. Přesto i nadále žadatel zůstává na svém neměnném stanovisku
a současně podmínce nezveřejňovat záměr prodeje
uvedeného pozemku, což zmocněný zástupce žadatele deklaroval při své osobní účasti na 31. schůzi
RM dne 11. 4. 2012. RM poté pod bodem jednání
č. 4.18. přijala toto usnesení: „RM ukládá MěÚ připravit podmínky prodeje pozemku parc. č. 4245
v k.ú. Slavkov u Brna v souladu s unesením k bodu
4.21. VI. řádného ZM konaného dne 19. 3. 2012“
(plné usnesení ZM viz výše).
V současné době se tedy v souladu s platnými
usneseními ZM a RM zpracovávají podmínky
prodeje uvedeného pozemku p. č. 4245 o celkové
výměře 14 535 m2, hledá se optimální forma využití a zástavby celé plochy, posuzují se právní
možnosti, řešení či dopady vztahu města a stavební firmy Čáslava-Stav. Porovnávají se vlivy
budoucí zástavby bytovými či rodinnými domy
a jejich obslužnost v návaznosti na přiléhající blízkost sídliště, které se již v současné době potýká
s vážnými problémy v oblasti dopravy a parkování. Cílem je nalézt nejvhodnější formu prodeje
atraktivních pozemků v souladu s právními předpisy, kterými se město a jeho volené orgány musí
při svém rozhodování řídit. O dalším postupu a řešení, jak budou v budoucny tyto městské pozemky
využity, rozhodne ZM na svém dalším řádném zasedání v červnu letošního roku.
Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

30. řádná schůze RM – dne 28. 3. 2012
1. RM odkládá zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství.
2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městského úřadu
Slavkov u Brna za rok 2011 a plán na rok 2012.
3. RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru
reg. číslo 749 000 420 0128 s Komerční bankou, a. s., na
pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,50 % s platností úrokové
sazby od 9. 4. 2012 do 8. 4. 2017.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku
ve výši 25 000 Kč na opravu fasády fary Náboženské obce
Církve československé husitské v předloženém znění.
5. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku z položky č. 9
na opravy drobných památek z rozpočtu města následovně:
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna ve výši 50 000 Kč
na podporu financování opravy kaple sv. Urbana, Společnosti ENBRA HOLDING, a.s., ve výši 45 000 Kč na opravu
vily č.p. 362 na ulici Čs. armády.
6. RM schvaluje: rozpočet TSMS pro rok 2012 v předloženém znění: příspěvek zřizovatele 11 244 000 Kč, rozpočet hlavní činnosti 13 412 000 Kč, rozpočet vedlejší činnosti
– zisk 172 000 Kč, čerpání fondů TSMS, odpisový plán TSMS
pro rok 2012 a mzdový limit a počet zaměstnanců TSMS
v předloženém znění.
7. RM na návrh ředitele TSMS schvaluje ceník vstupného
na letní koupaliště pro rok 2012 v předloženém znění.
8. RM bere na vědomí plnění usnesení – prořezy městské
zeleně.
9. RM vrací zprávu k plnění úkolu 4.23. z 28. RM (Folk
a Country) k dopracování.
10. RM ukládá řediteli ZS-A najít prostředky na odstranění havarijního stavu bazénu ve vlastním rozpočtu organizace.
11. RM bere na vědomí předložené informace, schvaluje předložený záměr a ukládá řediteli ZS-A připravit vše
nezbytné pro zahájení digitalizace kina Jas technologií
E-cinema.
12. RM bere na vědomí informaci o účasti a jednání na
schůzi k festivalu Concentus Moraviae.
13. RM bere na vědomí zprávu ve věci harmonogramů
Napoleonské expozice.
14. RM dává souhlas MK Austerlitz k pořádání závodů
motocyklů do vrchu AusterliCzHillCup 5 slavkovskými serpentinami ve dnech 19. 5. 2012 a 13. 10. 2012, souhlasí
s vedením objížďky po místních komunikacích ve Slavkově
u Brna v souvislosti s uzavírkou silnice III/0476 ve dnech 19.
5. 2012 a 13. 10. 2012 při závodech motocyklů do vrchu
a s uzavřením dohody o užití pozemků p. č. 3425/3 a p. č.

3425/2 v k. ú. Slavkov u Brna za účelem umístění depa závodů motocyklů do vrchu ve dnech 19. 5. 2012 a 13. 10.
2012.
15. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p. č. 231 – ostatní plocha a p. č. 285 –
ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo
stavebníka pana Miroslava Moudrého k umístění přípojky
plynu, kanalizace, chráničky pro telefonní kabel a přeložky
veřejného řadu NN v pozemku p. č. 231 a k umístění vjezdu
na pozemku p.č. 285 pro novostavbu víceúčelového objektu
v předloženém znění.
16. RM nedává souhlas k užívání veřejného prostranství
na pozemcích p.č. 2708, 343/6, 319, 2055, 167, 776/1 v k.ú.
Slavkov u Brna k umístění reklamního zařízení společnosti
Melvin CZ s.r.o., v době od 30. 3. 2012 do 26. 4. 2012.
17. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky
1158/1 v budově č.p. 1157, 1158 na poz. p.č. 2835/1
a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na
poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1158/1, paní Josefě
Vallové za celkovou kupní cenu 561 711 Kč (se slevou 10%
při platbě před podpisem kupní smlouvy).
18. RM schvaluje výpovědi nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze této zprávy. Tyto výpovědi nabudou účinnosti dnem 26. 4. 2012 pokud nájemci do 25. 4. 2012
neuhradí dlužné nájemné a úhrady za služby spojené s nájmem bytů.
19. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
kanceláře č. 46, Koláčkovo nám. 727, s firmou BARCELO
GROUP s.r.o., za účelem poskytování služeb v oblasti finančního poradenství – zasedací a jednací místnost za nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok.
20. RM odkládá žádost o prominutí nájemného.
21. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 10/288 ze dne 15. 11. 2010,
kterým do práv a povinností původního nájemce Doc.
MUDr. Zbyňka Rozkydala, Ph.D., vstoupí jeho nástupce firma
Ortopedická ambulance, Slavkov u Brna, spol. s r.o.
22. RM neschvaluje nájemci bytu č. 4, sídliště Zlatá Hora
1358, prominutí zbylé části dluhu na poplatcích z prodlení
a trvá na uhrazení dlužné částky do 31. 3. 2012.
23. RM neschvaluje nájemci bytu č. 4, sídliště Zlatá Hora
1237, prominutí poplatků z prodlení za nezaplaceným nájemným a souhlasí s uzavřením dohody o splátkovém kalendáři na dlužnou částku včetně poplatků z prodlení.
24. RM po projednání předloženého návrhu neschvaluje

vyhlášení konkursních řízení na místa ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Slavkov u Brna,
kterým končí funkční období k 31. 7. 2012.
25. RM schvaluje uzavření „Smlouvy o spolupráci při poskytování poradenských služeb“ s organizací Spondea, o.p.s,
Brno.
26. RM schvaluje pokračovat ve školním roce 2012/2013
v programu Adopce afrických dětí, projekt pomoci na dálku
a za tím účelem poskytnout v roce v září 2012 občanskému
sdružení Wontanara příspěvek na úhradu školného ve výši
7500 Kč.
27. RM schvaluje předložená Pravidla města Slavkov
u Brna pro poskytování příspěvků na podporu kulturních aktivit.
28. RM bere na vědomí zprávu ve věci propagace Slavkovských divadelních dnů 2012.
29. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o hudební
produkci – Městský ples 2013.
30. RM bere informaci o stavu jednání ve věci soch v zámeckém parku na vědomí.
31. RM na základě doporučení výběrové komise jmenuje
na návrh tajemníka MěÚ Mgr. Šárku Morongovou vedoucí
odboru sociálních věcí s účinností od 1. 6. 2012. Součástí
jmenování je dohoda o sjednání šestiměsíční zkušební doby
Mgr. Šárky Morongové.
32. RM bere na vědomí děkovný dopis ke Dnům Slavkova
od p. Jaroslava Šimka.
33. RM bere na vědomí informaci o rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her.
34. RM předává do správy příspěvkové organizace TSMS
dva kusy bezpečných kompozitních branek, přijatých jako
dar od společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a schvaluje
jejich poskytnutí do výpůjčky Sportovnímu klubu – SK Slavkov u Brna.
35. RM ukládá: ředitelům PO sjednotit formu výkazů pro
rozbory hospodaření PO dle návrhu vedoucí FO MěÚ (excel)
s platností od 1. pololetí roku 2012, ředitelům ZS-A, TSMS
a tajemníkovi MěÚ předložit vývoj osobních nákladů ZS-A,
TSMS a MěÚ od roku 2007 v členění: celkové náklady, výše
nákladů na jednoho zaměstnance a přepočtený počet zaměstnanců a ředitelům PO předložit výše úvazků administrativních pracovníků PO zřizovaných městem, kteří mají
v náplni práce ekonomickou agendu v PO.
36. RM schvaluje uzavření smlouvy o výplatě části výtěžku z loterií s firmou ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s.
37. RM města ukládá řediteli TSMS řešit podnět Společenství vlastníků domu Polní č. p. 1190.

VI. řádné zasedání ZM dne 19. 3. 2012
1. ZM schvaluje: závěrečný účet města Slavkov u Brna –
rozbory hospodaření za rok 2011 bez výhrad, převod výsledku hospodaření po zdanění vedlejší hospodářské činnosti
ve výši 5 438 225,36 Kč do Fondu bytového a tepelného hospodářství, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
a ukazatel dluhové služby jako součást závěrečného účtu
města za rok 2011.
2. ZM schvaluje kladné výsledky hospodaření školských PO
vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné
výsledky z podnikatelské činnosti za r. 2011 a nepožadovat
vrácení kladných výsledků hospodaření z hlavní činnosti
a odvod kladných výsledků hospodaření z podnikatelské činnosti organizací do rozpočtu města. ZM dále schvaluje rozbory hospodaření školských PO za r. 2011 a přidělení výsledků
hospodaření ZŠ Komenského v plné výši 782 074,80 Kč, ZŠ
Tyršova v plné výši 340 551,06 Kč, MŠ Zvídálek v plné výši
49 544,08 Kč, ZUŠ Fr. France v plné výši 159 195,16 Kč a DDM
v plné výši 164628,30 Kč do rezervních fondů organizací.
3. ZM schvaluje kladné výsledky hospodaření TSMS a ZSA vzniklých u hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele
a kladné výsledky z podnikatelské činnosti za rok 2011 a
nepožadovat vrácení kladných výsledků hospodaření
z hlavní činnosti a odvod kladných výsledků hospodaření
z podnikatelské činnosti organizací do rozpočtu města. ZM
dále schvaluje rozbory hospodaření TSMS a ZS-A a přidělení
výsledku hospodaření TSMS v plné výši 532 855,05 Kč a ZS-

A v plné výši 292 700 Kč do rezervních fondů organizací.
4. ZM schvaluje návrh programu rozvoje města na rok
2012 v předloženém znění.
5. ZM schvaluje rozpočtové opatření (dále „RO“) č. 1 –
Dotace ze SR na školství, RO č. 2 – Příspěvek ZS-A na Regiontour 2012, RO č. 3 – Revitalizace bytových domů Nádražní
1191-93, RO č. 4 – Rozdělení výsledku hospodaření města
za rok 2011, RO č. 5 – Posouzení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území, RO č. 6 – Příspěvek na opravu drobných památek, RO č. 7 – Odpisy majetku TSMS.
6. ZM dává souhlas k poskytnutí příspěvku ve výši
92 000 Kč Sportovnímu klubu Slavkov u Brna na pronájmy
tělocvičen, pomůcky, dresy.
7. ZM pověřuje RM dalším jednáním ve věci nabytí ideální
½ nemovitostí – budovy č.p. 126 na poz. p.č. 966 a zastavěného pozemku p.č. 966 v k.ú. Slavkov u Brna a dále nabytí
zařízení a vybavení centra Bonaparte a ukládá RM předložit
koncepci využití centra Bonaparte.
8. ZM dává souhlas: k požádání a přijetí státní dotace ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši
745 000 Kč, k použití přislíbené dotace z Programu na zahájení opravy krovu a střechy kulturní památky r.č. 42270/73860 – domu č.p. 64, II. etapa, k poskytnutí z rozpočtu města
částky ve výši 794 918 Kč, na obnovu výše uvedené památky,
jako podílu vlastníka památky k dotaci z Programu regenerace MPZ a MPR.

9. ZM schvaluje Koncepci školství pro léta 2012–2016.
10. ZM schvaluje opravu čísla bytu a následně schvaluje
prodat panu Bohuslavu Bohatovi bytovou jednotku 1157/5
na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnický podíl na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov
u Brna odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných
částech budovy, náležejícího k vlastnictví jednotky, za celkovou kupní cenu 572 747 Kč (se slevou 10% při platbě před
podpisem kupní smlouvy).
11. ZM schvaluje prodej bytových jednotek: 1154/8 na poz.
p.č. 2830/1 a 2831/1 a spoluvlastnického podílu na poz. p.č.
2830/1 a 2831/1 odpovídajícího spoluvlastnickému podílu
na společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1154/8, panu Radimu Vágnerovi za celkovou kupní
cenu 557 759 Kč, 1157/3 na poz.p. č. 2835/1 a 2836/1 a spoluvlastnického podílu na poz. p. č.2835/1 a 2836/1 odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech
budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1157/3, paní Martě
Loosové za celkovou kupní cenu 564 175 Kč, 1158/2 na poz.
p.č. 2835/1 a 2836/1 a spoluvlastnického podílu na poz. p.č.
2835/1 a 2836/1 odpovídajícího spoluvlastnickému podílu
na společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1158/2, panu Jaromíru Ondráčkovi za celkovou kupní
cenu 568 756 Kč, vše se slevou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy. ZM současně schvaluje prodej bytové
jednotky 1154/2 na poz. p.č. 2830/1 a 2831/1 a spoluvlast-
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31. řádná schůze RM – dne 11. 4. 2012
1. RM bere na vědomí informativní zprávu o činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slavkov u Brna.
2. RM bere na vědomí zprávu ve věci vodorovného dopravního značení silnice III/0501 (ulice Špitálská).
3. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních
věcí za rok 2011.
4. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního
prostředí MěÚ Slavkov u Brna.
5. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise rady
města pro životní prostředí.
6. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření
č. 8 – Kácení a ošetření stromů v parku.
7. RM neschvaluje ponechání přeplatku školného za školní
rok 2011/2012 občanskému sdružení Wontanara, dále rozhoduje ukončit k 30. 6. 2012 účast v programu Adopce afrických dětí, projekt pomoci na dálku a neschvaluje poskytnutí
příspěvku ve výši 1000 Kč občanskému sdružení Život dětem,
Praha.
8. RM nedoporučuje ZM schválit uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluhu ve výši 47 478 Kč formou měsíčních splátek ve výši 1000 Kč s paní Jindřiškou Patíkovou.
9. RM ukládá řediteli TSMS předložit RM vyjádření k předložené žádosti p. L. Michálka o prodloužení nájemní
smlouvy.
10. RM souhlasí s umístěním a provozováním letního posezení o rozměrech 2 x 8 m před nemovitostí čp. 89 na ulici
Brněnská ve Slavkově u Brna pro provozovnu kavárny U Havrana, jejímž provozovatelem je Ondřej Vrána, za podmínek
uvedených v předložené zprávě.
11. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna p. č. 1804 – ostatní
komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka společnosti M plus, s.r.o., k umístění řadů kanalizace,
vody, plynu, NN a sjezdu a zpevněné plochy v pozemku p.č.
1804 pro stavbu „Bytový dům BD 1-BD 3 ve Slavkově u Brna“.
12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku p.č. 2213/1 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníků Eduarda Bílka
a Veroniky Jonášové k umístění stavby „Zpevněný sjezd“ na
uvedeném pozemku pro stavbu „Rekonstrukce RD čp. 536
Slavkov u Brna“.
13. RM bere na vědomí přehled financování oprav zámku.
14. RM na základě předložené zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že jako nejvhodnější nabídka na
veřejnou zakázku: „Slavkov u Brna, Zámek, Obnova vnějších
fasád valů, výměna oken, obnova dlažby v arkádách a oprava
mostku do parku“ byla předložena nabídka uchazeče Rekonstruktiva spol. s.r.o., a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
a dodatku č. 1 s uvedenou společností.
15. RM doporučuje ZM dát souhlas k výkupu pozemku

parc. č. 1554/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
86 m2 z vlastnictví společnosti LUKROM, spol. s r.o., do vlastnictví města. Náklady spojené s výkupem bude uhrazena do
15ti dnů od doručení smlouvy opatřené doložkou o vkladu
vlastnického práva do KN.
16. RM ukládá odboru IR odpovědět žadateli o prodej pozemku na ZH ve smyslu usnesení VI. zasedání ZM k bodu
č. 4.21.
17. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
s JMP Net, s.r.o., na pozemcích parc. č. 446 a 757 v k. ú. Slavkov u Brna.
18. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s paní
Irenou Volfovou na pronájem dvou části pozemku parc. č.
2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 170 m2
(zahrádka č. 70 a 71) s ročním nájemným ve výši 238 Kč.
19. RM doporučuje ZM nedat souhlas k prodeji pozemku
parc.č. 5169 orná půda o výměře 593 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města.
20. RM doporučuje ZM nedat souhlas k prodeji pozemku
parc.č. 5173 orná půda o výměře 197 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města.
21. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření kupní
smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2719/10 o výměře 127
m2; parc. č. 3793/2 o výměře 584 m2; parc. č. 3793/12 o výměře 116 m2; parc. č. 3793/13 o výměře 48 m2 a parc.
č. 3793/16 výměře 1213 m2 vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví ŘSD ČR.
22. RM ukládá MěÚ připravit podmínky prodeje pozemku
parc. č. 4245 v k.ú. Slavkov u Brna v souladu s unesením
k bodu 4.21. VI. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 3. 2012.
23. RM bere na vědomí výše úvazků administrativních pracovníků škol a školských zařízení, kteří mají v náplni práce
ekonomiku PO.
24. RM povoluje výjimku z počtu dětí v MŠ Zvídálek na
školní rok 2012/2013.
25. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení 2 kusů kyvadlových houpaček z majetku školy.
26. RM ukládá ředitelce DDM předložit radě podrobný
záměr výstavby dětského hřiště.
27. RM bere na vědomí informaci TSMS o spolupráci
s akademickou obcí Mendelovy univerzity v Brně.
28. RM bere na vědomí informaci TSMS a ZS-A o plnění
usnesení 4.34. z 30. schůze RM (vývoj osobních nákladů
a výše úvazků pracovníků ekonomické agendy).
29. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu
JmK v rámci programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce
2012“ pro příspěvkovou organizaci ZS-A.

30. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích
smluv č. 6, 7, 8, 9, 10, 11/2012 a s jejich zařazením do sbírkového fondu ZS-A.
31. RM ukládá odboru KT v součinnosti se ZS-A předložit
radě organizačně technické zajištění Dnů Slavkova.
32. RM schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace ZS-A dle předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.
33. RM bere zprávu na vědomí a souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu JmK v rámci programu „Individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2012“
pro příspěvkovou organizaci ZS-A.
34. RM doporučuje ZM schválit změnu účelu použití
FRIMu příspěvkové organizace ZS-A dle předloženého návrhu.
35. RM bere na vědomí přehled osobních nákladů v letech
2007–2011.
36. RM souhlasí s cenou vstupného v předprodeji ve výši
150 Kč a s cenou vstupného na místě v den konání akce ve
výši 180 Kč.
37. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání Komise pro
sport a volný čas č. 2012/2.
38. RM bere na vědomí přehled o stížnostech podaných na
MěÚ za I. čtvrtletí roku 2012.
39. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města na
valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana
Charváta, pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Doležela.
40. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města na
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., pana Ing. Jiřího Doležela, pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Tesáka.
41. RM z hlediska ochrany místních záležitostí souhlasí
s vydáním povolení Ministerstva financí k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 21) loterního zákona na výše
uvedených adresách. RM současně ukládá MěÚ provádět
kontroly obcí povolovaných hracích automatů v součinnosti
s finančním úřadem.
42. RM schvaluje služební cestu starosty města Ing. Ivana
Charváta do Zadarské župy v Chorvatsku ve dnech 15. 4. –
18. 4. 2012.
43. RM ukládá funkcionářům města projednat s nájemci
koupaliště přeložení termínu konání diskotéky na koupališti
tak, aby tento nekolidoval se Dny Slavkova.

nického podílu na poz. p.č. 2830/1 a 2831/1 odpovídajícího
spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky 1154/2, paní Petře Kopalové
za kupní cenu 1 200 001 Kč.
12. ZM bere na vědomí dílčí zprávu o průběhu privatizace.
13. ZM schvaluje čerpání Fondu BTH v upraveném znění
(částka 2 850 000 Kč původně určena na opravu střechy DPS
a částka 1 026 000 Kč původně určena na opravu 2 bytů
v BD Fügnerova 109 budou určeny ve prospěch dokončení
tepelného opláštění BD na sídlišti ZH).
14. ZM schvaluje snížení kupní ceny bytu č. 1, sídliště Nádražní 1157, o 200 000 Kč. Základní nabízená cena by tak
činila 1 000 000 Kč + úhrada dluhu po předchozím nájemci
ve výši 103 204 Kč. ZM dále schvaluje snížení kupní ceny
bytu č. 1, sídliště Nádražní 1154, o 200 000 Kč. Základní nabízená cena by tak činila 1 000 000 Kč.
15. ZM schvaluje zaslání nabídky převodu bytové jednotky
č. 8, sídl. Nádražní 1157 a odpovídajícího podílu na společných částech domu a pozemku paní Daně Vitulové za kupní
cenu ve výši 578 429 Kč.
16. ZM bere na vědomí zprávu o plnění 2. Komunitního
plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna v roce 2011.
17. ZM pro případ nezpůsobilosti výdajů dle dodatku č. 3
na vícepráce, který bude teprve vysoutěžen dle jednacího řízení bez uveřejnění se společností IMOS Brno, a.s., na akci:
„Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská
expozice“, souhlasí s jejich financováním ve výši max. do

404 291 Kč bez DPH z rozpočtu města a ukládá RM zařadit
tuto položku do návrhu rozpočtu na rok 2013. ZM současně
ukládá RM uplatnit jmenované vícepráce u poskytovatele
dotace jako způsobilé výdaje.
18. ZM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol, která daruje městu železobetonovou
prefabrikovanou garáž, umístěnou v areálu sportovního stadionu na parcele č.p. 1089/9 k.ú. Slavkov u Brna.
19. ZM schvaluje pojmenování ulice v lokalitě Zlatá Hora
ve Slavkově u Brna názvem „Slunečná“.
20. ZM dává souhlas k prodeji pozemků parc. č. 2929/1
zahrada o výměře 455 m2 a parc. č. 2929/9 zahrada o výměře 88 m2, oba v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do
vlastnictví paní Lenky Mrázové. Kupní cenu ve výši 758 Kč/m2
a náklady spojené s prodejem uhradí kupující před podpisem
kupní smlouvy.
21. ZM dává souhlas ke směně dvou částí pozemku
parc. č. 354/18 o výměře 12 m2 a 24 m2 a části pozemku
parc. č. 354/17 o výměře 29 m2 z vlastnictví města za část
pozemku parc. č. 354/10 o výměře 73 m2 a dvě části pozemku parc. č. 354/19 o výměře 153 m2 a 5 m2 z vlastnictví
p. Martina Doubka a společnosti M plus, s.r.o. Hodnoty směňovaných nemovitostí budou považovány za stejné. Náklady
spojené s převodem uhradí směnitelé rovným dílem.
22. ZM dává souhlas k výkupu pozemků parc. č. 3663/94
a parc. č. 3696/15 o celkové výměře 61 m2 pod cestami v lokalitě Vinohrady z vlastnictví Ing. Jaroslava Bára do vlastnic-

tví města. Kupní cenu ve výši 1220 Kč uhradí město prodávajícímu do 15 dnů od doručení kupní smlouvy s vyznačením doložky o vkladu vlastnického práva do KN. Náklady
spojené s výkupem uhradí město.
23. ZM nedává souhlas k prodeji části pozemku parc.
č. 3700 ostatní plocha – neplodná půda v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 210 m2 z majetku města do vlastnictví manželů Ing. Lydie a Ing. Miroslava Mertových. Kupní cenu ve
výši 20 Kč/m2 a náklady spojené s převodem uhradí kupující
před podpisem kupní smlouvy.
24. ZM ukládá RM předložit na nejbližší řádné zasedání
ZM návrh na stanovení podmínek prodeje pozemku parc. č.
4245 v k.ú. Slavkov u Brna ve variantách uvedených ve
zprávě, přičemž zastupitelstvo města nevylučuje ani variantu
jednání s firmou Pavel Čáslava – Čáslava-Stav.
25. ZM bere na vědomí informace ve věci rekreačních objektů.
26. ZM pověřuje RM zapracovat do návrhu ÚP města
změnu rozdělení pozemku parc. č. 2690/1 v lokalitě Polní na
plochu pro občanskou vybavenost a na plochu smíšenou.
27. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2011 a zápis z finančního výboru ze dne 14. 3.
2012.
28. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2011 a informace o provedených kontrolách.
29. ZM dává souhlas k přijetí čestného členství v Evropské
federaci napoleonských měst.

Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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Family Point v našem městě
Projekt Family Point vytváří síť míst přátelnost podílet se na podobě těchto webových stráských rodině, kde mohou rodiče pečovat o malé
nek a to prostřednictvím zasílání tipů a nabídek
děti a získat informace pro podporu rodiny.
pro rodiny na adresu info@familypoint.cz. Rádi
Jde o bezbariérová místa, která jsou vybavena
zveřejníme informace o vámi připravovaných
přebalovacím pultem, křeslem pro kojení, miakcích, oznámení a pozvánky. Na stejné maikrovlnnou troubou a některá také veřejným inlové adrese je možné požádat o zasílání elektroternetem. Pro děti jsou na Family Pointech
nického newsletteru a zároveň do něj přispívat.
připraveny hračky, pastelky
Nabídka Family Pointu se neomea knihy. Ve Family Pointu na Jozuje pouze na rodiny s malými
sefské ulici v Brně se návštěvníci
dětmi, ale také na rodiny s dětmi
mohou obrátit na pracovnici,
dospívajícími nebo odrostlými,
která jim zprostředkuje rodinné, sociální, psyteenagery, snoubence, bezdětné páry, lidi zralého
chologické nebo právní poradenství. Pro veřejvěku a seniory.
nost z Jihomoravského kraje probíhá poradna
Projektu Family Point byla v květnu 2011 ve
telefonicky a mailem. Ve Family Pointech se
Vídni udělena prestižní mezinárodní cena Sozischázejí nabídky místních organizací, které poalMarie 2011 za inovativní přínos v sociální
skytují služby na podporu rodin. Jedná se o vea rodinné oblasti. Těšíme se na spolupráci s vámi
řejnou, bezplatnou, nízkoprahovou službu bez
a společné rozvíjení služby a podpory rodinám.
nutnosti se předem přihlašovat.
Město Slavkov u Brna se také zapojilo do
Již druhým rokem je v provozu 18 Family
sítě Family Pointů. Family Point je umístěn
Pointů v obcích Jižní Moravy a 28 v Brně. Jsou
v budově Městského úřadu Slavkov u Brna, Paumístěné především na úřadech městských částí,
lackého nám. 260, v 1. patře naproti výtahu. Prov městských knihovnách, rodinných centrech
voz Family Pointu byl zahájen v březnu 2010.
a volnočasových organizacích. V JihomoravVyužití Family Pointu i ohlasy ze strany rodičů
ském kraji projekt Family Point provozuje
jsou pozitivní.
brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči ve
Mgr. Petra Kovaříková, odbor sociálních věcí
spolupráci s Krajským úřadem
JMK. Součástí projektu jsou webové stránky www.jmk.familypoint.cz a elektronický newsletter
Zprávy z Family Pointu pro
JMK, který 1×14 dní informuje
o aktuálním dění pro rodiny.
Na
webových
stránkách
www.jmk.familypoint.cz je možné
najít odkaz na organizace v Jihomoravském kraji, které nabízejí
služby rodinám, aktuální informace o probíhajících akcích, zajímavé články z oblasti rodinné
politiky, kulturní tipy aj. Nabízíme
Family point ve Slavkově
Foto: archiv MÚ
jednotlivcům i organizacím mož-

Krizová pomoc dětem a jejich blízkým

Upozornění

Od 14. května bude občanům Slavkova u Brna
a okolí nabízena nová služba, a to v rámci projektu „Krizová pomoc bez hranic“, financovaného prostřednictvím Nadace rozvoje občanské
společnosti a České televize, ze sbírky Pomozte
dětem!
Pravidelně každé druhé pondělí v měsíci
v době od 10 do 17 hodin je dětem a jejich blízkým v budově Městského úřadu Slavkov
u Brna, Palackého nám. 260, v malé zasedací
místnosti v l. patře k dispozici psycholog a sociální pracovnice, kteří jim pomohou řešit jejich
problémy. Tuto službu zajišťuje jako detašovanou
Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu
SPONDEA se sídlem v Brně.
Krizové centrum SPONDEA poskytuje své
služby od roku 1998. Cílovou skupinou jsou děti
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
15. května. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov
o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně, Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném čase a bezplatně.

a mládež, kteří se dostali do pro ně náročné až
krizové životní situace. Tou může být týrání,
zneužívání, situace po prožití traumatu, život
v rodině s výskytem domácího násilí, v rodině,
kde se rodiče rozvádějí a dítě je prostředkem pro
řešení jejich sporů, situace v rodině s nefunkčními styly výchovy, dále ztráta přátel, problémy
ve škole, ve vztazích s vrstevníky, s rodiči. Navazující cílovou skupinou jsou celé rodiny dětí
a další blízké osoby, neboť bez spolupráce s nimi
by nebylo množné napomoci návratu dítěte či dospívajícího do běžného života.
Krizové centrum SPONDEA nabízí pomoc
formou ambulantní, prostřednictvím internetové
linky důvěry, prostřednictvím chatu, v Brně má
k dispozici rovněž krizová lůžka.
Zájemci o konzultaci ve Slavkově u Brna
mohou přijít kdykoliv v uvedenou dobu, nebo
se také mohou objednat prostřednictvím non
stop linky SPONDEA nebo prostřednictvím sociálního odboru MěÚ Slavkov, Palackého nám. 260,
tel. 544 121 151–153. Konzultace jsou zdarma.
Více informací o Krizovém centru SPONDEA naleznete na www.spondea.cz, non stop
linka 608 118 088, nebo 541 235 511.
PhDr. Dagmar Úlehlová,
ředitelka společnosti SPONDEA, o.p.s.
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Informace o závodech
motocyklů do vrchu
MK Austerlitz, o. s., Slavkov u Brna pořádá
i v letošním roce závody motocyklů do vrchu
slavkovskými serpentinami. Konání závodů a jejich organizační zajištění projednala a schválila
rada města Slavkova u Brna.
První závod se pojede v sobotu 19. května
a další pak v sobotu 13. října. V tyto dny bude uzavřena silnice III/0476 v úseku od konce ulice Tyršova směrem na Rousínov v době od 8 do 15 h.
Pro parkování účastníků závodů a jako depo
bude sloužit travnatá plocha na konci ulice Tyršova u sochy sv. Jana Nepomuckého (první odbočka do sadů). V době konání závodů zde
nebude možný příjezd do sadů. Na uzavírku
upozorní pořadatelé tabulkou, kterou umístí nejméně týden před konáním závodů na plochu budoucího depa.
Podrobnější informace k uzavírce a organizačnímu zajištění závodů zveřejní pořadatel MK
Austerlitz, o. s,. na webu města a ve zpravodaji.
Tamara Nosková, odbor IR
Bc. Dagmar Janebová, vedoucí odboru dopravy a SH

Dny Slavkova
a Svatourbanské hody 2012
Dny Slavkova a Svatourbanské hody zahájíme
v pátek 1. června na náměstí stavěním máje
a předáním hodového práva. V 17 hodin pak
bude v prostorách radnice na Palackého nám. 65
slavnostně otevřena stálá expozice seznamující
návštěvníky s našimi partnerskými městy. První
den zakončíme 14. ročníkem festivalu „Folk
a country na zámku“.
Sobotní odpoledne bude na našem zámku patřit hlavně dětem. Na zámecké nádvoří vás pozve
moderátor Miroslav Šimůnek, který zde uvede
vystoupení žáků slavkovských škol. Dům dětí
a mládeže a Junák Slavkov připraví program pro
děti a jejich rodiče v zámeckém parku, kde budete moci navštívit také trhy. Sbor dobrovolných
hasičů, připomínající si v letošním roce 130. výročí svého působení ve Slavkově, předvede na
náměstí ukázky hasičských zásahů.
V sobotu se navíc ve slavkovských ulicích budeme moci setkat s tančícími a zpívajícími
stárky, kteří vás svým vystoupením srdečně pozvou na večerní hodovou zábavu a hodovou mši
svatou v neděli 3. června dopoledne v kostele
Vzkříšení Páně.
Program na zámeckém nádvoří a v parku bude
probíhat i za nepříznivého počasí. V předvečer
Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů jste v 17
hodin zváni na zámek na vernisáž výstavy „Slavkovské múzy včera i dnes“ věnované historii
ochotnického divadla ve Slavkově u Brna.
Bc. Martina Tesáčková, odbor KT

Změna ordinační doby
Po dohodě s VZP se MUDr. Všetíček vrátil
ke stejné ordinační době, jako měl Dr. Strach.
Chirurgie – proktologie, s.r.o.
MUDr. Josef Všetíček, Ph.D.
Pondělí
8–12
13 – 17
Úterý
8–12
13 – 17
Středa
volno (operace v NMB)
Čtvrtek
8–12
13 – 17
Pátek
8–13
Sobota
8.30–12.30
Provozní doba je 30 minut před a 30 minut
po ordinační době.
MUDr. J. Všetíček

4/2012
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Zazpívej, slavíčku
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna vyhlašuje XXIV. ročník dětské soutěže ve zpěvu
lidových písní Zazpívej, slavíčku. Smyslem
soutěže: je podporovat zájem o interpretaci lidových písní a vyhledávat talenty.
Soutěžní podmínky: soutěž je určena pro děti
a mládež ve věku 6–15 let základních škol, víceletých gymnázií, základních uměleckých škol
nebo jiných školských zařízení.
l. Každý soutěžící si připraví dvě národní
nebo zlidovělé písně bez hudebního doprovodu,
vhodné k věku a hlasové vyspělosti soutěžícího.
Dětem je možné udat počáteční akord – tón.
2. Soutěžící se zúčastní základních kol ve své
škole v soutěžních kategoriích:
I. žáci 1.–3. tříd ZŠ
II. žáci 4.–5. tříd ZŠ
III. žáci 6.–9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
dueta 1.–9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií
2. Okrskové kolo proběhne ve čtvrtek 3. 5.
v DDM Slavkov ve 14 hod.
První tři z každé kategorie získají diplom
a sladkou odměnu a postupují do finále soutěže!
3. Okresní finále soutěže proběhne ve středu
16. května ve 13 h. v Katolického domě v Bučovicích.

Velikonoční dvoudenní prázdniny s DDM Slavkov prožilo celkem 34 dětí. Na programu bylo zdobení papírových vajíček, výroba kabelky, zajíce a další velikonoční vyrábění. Nechyběly zábavné soutěže a míčové hry v tělocvičně. K příjemné atmosféře přispěly pohodové a šikovné děti.
DDM Slavkov
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Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2011
Činnost odboru zajišťovalo v průběhu roku
celkem 8 pracovnic na úvazek 7,5. Při zpracování žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi,
o příspěvek na péči a o dávky pro osoby těžce
zdravotně postižené bylo vydáno 7.446 ks rozhodnutí a oznámení, na základě kterých bylo
vyplaceno 32,6 mil. Kč.
V průběhu roku došlo k nárůstu počtu vyplácených dávek pomoci v hmotné nouzi o 15,7
%, především z důvodu změny předpisů ve výplatě dávek státní sociální podpory (SSP).
V průběhu roku vzrostl počet občanů pobírajících dávky pomoci v HN na 84 příjemců.
Příspěvek na péči (PnP) byl v souvislosti
s úspornými opatřeními MPSV ČR snížen od
počátku roku 2011 v I. stupni u osob starších 18
let ze 2000 Kč pouze na 800 Kč. Uvedené opatření se týkalo 146 občanů spádového území.
Celkem bylo vypláceno měsíčně 503 PnP. Tato
dávky je vyplácena osobě, která potřebuje
pomoc, aby sama mohla zaplatit služby tomu,
kdo jí je poskytuje.
V průběhu roku bylo rozhodováno také
o dávkách pro osoby těžce zdravotně postižené. Bylo vyplaceno 270 příspěvků na provoz
motorového vozidla a čtyřem občanům, kteří
nevlastnili osobní automobil, byl poskytnut příspěvek na individuální dopravu. Byl přiznán 8
zdravotně postiženým občanům příspěvek na
zakoupení motorového vozidla a v 16 případech
bylo rozhodnuto o poskytnutí jednorázového
příspěvku na opatření zvláštních pomůcek,
které sloužily tělesně, sluchově a zrakově postiženým občanům k odstranění nebo zmírnění
jejich postižení. Dále byl vyplácen měsíčně
třem nevidomým občanům příspěvek na krmivo
pro psa. V 78 případech byl vydán průkaz mimořádných výhod a 33 zvláštních označení vozidel. Ke konci roku využívalo ve správním
území mimořádných výhod celkem 541 občanů,
kterým bylo vydáno 320 zvláštních označení
vozidel, opravňujících k přednostnímu stání na
vyhrazených parkovištích.
Změnou právních předpisů došlo s účinností
od 1.1.2012 ke změně ve výplatě všech výše
uvedených dávek. Příslušný k provádění výplat
je v tomto roce Úřad práce Slavkov u Brna. Na
odboru SV je v současné době prováděna pouze
výměna zvláštního označení vozidel za parkovací průkaz platný v zemích EU.
Odbor sociálních věcí dále zajišťoval komunitní plánování sociálních služeb. Výsledkem
tohoto plánování je nabídka služeb, které jsou
ve městě zajišťovány Oblastní charitou (OCH)
Hodonín a Rodinnou pohodou (RP), o.s. Vyškov. Jde o zajišťování pečovatelské služby v domácnostech občanů včetně rozvozu obědů. Dále
mohou občané využít centra denních služeb pro
seniory a poradny. Uvedená zařízení jsou provozována OCH v domě s pečovatelskou služ-

Kreslení na chodník
DDM Slavkov a Město
Slavkov u Brna pořádá
výtvarnou soutěž pro rodiče s dětmi v rámci Dne
rodin Kreslení na chodník
na téma: Moje rodina, které se koná ve středu
16. května ve Svojsíkově parku. Prezentace od
15,30 hod. Sladká odměna pro každého účastníka a barevné křídy zdarma!
io

bou. RP provozuje Centrum denních služeb pro
zdravotně postižené děti ve věku od 7–26 let na
poliklinice ve Slavkově u Brna a dále aktivizační
služby pro rodiny s dětmi i pro seniory. V rámci
komunitního plánování se za účasti vedoucích
představitelů města uskutečnilo v listopadu 2011
již V. setkání s občany. Město přispělo ze svého
rozpočtu na poskytování sociálních služeb ve
městě 660 445 Kč. Nabízených služeb využívalo
v roce 2011 celkem 248 klientů.
Další velkou oblastí zajišťovanou pracovnicemi odboru je sociálně-právní ochrana dětí.
Ke konci roku bylo v evidenci 773 spisů,
z nichž bylo 313 živých případů. Z toho bylo 10
spisů dětí umístěných v dětském domově a výchovném ústavu, 24 spisů dětí umístěných v 17
pěstounských rodinách a 6 spisů dětí umístěných do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče.
Dále bylo evidováno dalších 17 žádostí o svěření dítěte do náhradní rodinné péče. V evidenci
kurátorky pro mládež bylo registrováno v uplynulém roce 29 mladistvých a 15 dětí, kteří měli
výchovné problémy, páchali trestnou činnost
nebo přestupky.

Pracovnice SPOD v roce 2011:
- zastupovaly nezletilé děti u 99 soudních jednání týkajících se úpravy styku rodičů s dětmi,
stanovení výživného, určení otcovství, dědictví
a podaly 530 zpráv soudu, policii a jiným orgánům
- prováděly šetření v domácnostech, sepisovaly s rodiči návrhy na okresní soudy, navštěvovaly děti umístěné v pěstounské péči, ve
vězení, v ústavech, prováděly šetření u soudně
stanovených dohledů, jednaly s rodinami, lékaři, školami a jinými organizacemi celkem
v 1489 případech
- organizovaly výchovně rekreační tábor pro
14 dětí ze spádového území, který se konal
v chatě „Radost“ v rekreačním středisku ve Vřesovicích u Kyjova.
V rámci prorodinných aktivit je i nadále
v provozu na MěÚ ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 260 v l. patře Family point – místo
pro rodinu. Jde o bezbariérové místo, které je
vybaveno přebalovacím pultem, křeslem pro kojení, mikrovlnnou troubou a hračkami pro děti.
Ing. Jana Šolcová, vedoucí odboru SV
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Zprávy z Mateřské školy Zvídálek
Blíží se příchod nových dětí do naší mateřské
školy a my chceme informovat o tom, co Mateřská škola Zvídálek dětem i rodičům v současné
době nabízí. Prvotním posláním našeho předškolního vzdělávání je navazovat na výchovu
v rodině a vytvořit u dětí co nejlepší předpoklady
pro jejich další životní a vzdělávací cestu. Zajišťujeme dětem i speciální péči v oblasti logopedie a problematice poruch autistického spektra.
Rodiče mohou nově využít i poradenskou činnost školy, která se velmi osvědčila. Se Školním
vzdělávacím programem „Jsem Mateřáček, zvídavý žáček“ se můžete seznámit na internetových stránkách naší školy www.ms-zvidalek.cz.
K tomuto programu jsou připojeny různé společenské a kulturní akce, které naše mateřská
škola dětem během jejich pobytu nabízí a to tak,
aby byly pro všechny děti dostupné. Finančně
náročnější akce) jsou dobrovolné a záleží na rodičích, zda je pro své dítě využijí.
Výběr pořadů si zajišťujeme zejména sami.
Některé akce probíhají ve spolupráci s DDM, základními školami ve Slavkově, ISŠ a společenskými organizacemi města. Všechna vystoupení
pečlivě vybíráme a volíme pro ně nejvhodnější
prostory: využíváme prostředí tříd ve školce, divadelní sál a tělocvičnu ZŠ Komenského. Zájmové kroužky probíhají v prostorách DDM.
Vždy na začátku školního roku chystáme pro
děti loutkové divadlo s profesionální výpravou
(osvětlení, ozvučení, divadelní dekorace a ku-

Zápis do MŠ Zvídálek
Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna
oznamuje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek
na školní rok 2012/2013 proběhne ve dnech 2. 5.
a 3. 5. v době od 9.30 do 13 hodin a 9. května od
15 do 16 hodin v ředitelně budovy MŠ na Komenského náměstí. Rodičům zde budou také
předány potřebné tiskopisy k vyplnění.
Mgr. Eva Jurásková

Děti ze školky na zahrádkářské výstavě

lisy). Z dalších stálých programů zařazujeme vystoupení Kouzelníka Katonase a velký školní
karneval s programem, který zajišťuje námi vybraná agentura. K pravidelným akcím patří v jarních měsících sportovní dopoledne pro děti,
které pro nás přichystá DDM ve spolupráci
s ISŠ. S budoucími prvňáčky se rozloučíme slavnostním Pasováním na školáky se skupinou Tetiny, která přiveze i pana krále.
Rádi využíváme i příležitosti, které nám nabízí organizace ve Slavkově – pohádková filmová představení v Kině Jas, výstavy ovoce,
zeleniny a drobného zvířectva, návštěvu městské
knihovny a výstav na zámku.
K radostným a očekávaným okamžikům patří
již tradiční setkání rodičů ve třídách v době adventu a Svátku matek, která jsou spojena s vystoupením jejich dětí. Dlouholetá spolupráce naší
mateřské školy probíhá i se Sborem pro občanské
záležitosti při vítání občánků, Svazem žen a Svazem diabetiků. Vystoupení dětí bývá pro všechny
zúčastněné dojemným zážitkem. Pravidelně se zapojujeme s našimi dětmi do programu ve Dnech
Slavkova. Taneční výkony a nadšení dětí bývají
odměněny dlouhým potleskem publika.

Foto: archiv MŠ

Již od října začaly děti z předškolních tříd postupně jezdit na předplavecký výcvik do Akvaparku ve Vyškově. Každá skupina má k dispozici
devět lekcí pod vedením lektorů z plavecké školy.
Předškoláci také navštívili již poněkolikáté skanzen ve Strážnici, kde se mohli seznámit s lidovými
tradicemi a řemesly. A do konce školního roku čekají na děti Zvídálka ještě další překvapení.
Z nabídky naší mateřské školy uvádíme možnost screeningového vyšetření zraku u dětí, zajištění fotografování dětí a odbornou přednášku
psycholožky pro rodiče nově nastupujících dětí.
A co nového chystáme v příštím roce? Pokud
se nám podaří vše organizačně zajistit, chtěli bychom jet s dětmi na představení do Divadla Radost. Již nyní zahajujeme spolupráci se ZŠ
Tyršova, kde je realizován dlouhodobý školní
projekt Optimalizace pohybového režimu školy
– základ prevence poruch držení těla, který je zaměřen na rovná záda u dětí. Podrobněji vás
o tomto záměru budeme informovat na podzim.
Na závěr bychom chtěly poděkovat rodičům
dětí za spolupráci a dále všem, kteří veškerou
činnost naší mateřské školy podporují.
Mgr. Dagmar Červinková, zástupkyně ředitelky MŠ

Mateřská škola Zvídálek
pořádá ve středu 2. května
v době od 7.30 do 10 hodin

D E N O T E V Ř E N Ý CH D V E Ř Í
v obou budovách mateřské školy Zvídálek.
K návštěvě zveme rodiče s dětmi i zájemce
z řad veřejnosti.

Květnové akce ZUŠ
úterý 15. 5.
Den otevřených dveří, 13–16.30 hod., ZUŠ
pátek 18. 5.
Talentové zkoušky do hudebního a tanečního
oboru, 13–17 hod., ZUŠ
čtvrtek 17. 5.
Absolventský koncert, 17 hod., sál ZUŠ
Představí se absolventi I. a II. stupně hudebního oboru ve hře na klavír, klarinet, zobcovou
flétnu a zpěvu
středa 23. 5.
Závěrečné vystoupení tanečního oboru se uskuteční v 16.30 hod. v sále SC Bonaparte.
V pestrém programu zatančí všichni žáci TO.
čtvrtek 24. 5.
Absolventský koncert, 17 hod., sál ZUŠ
Účinkují absolventi hudebního oboru, kteří
v tomto školním roce završí studium v ZUŠ
ve hře na trubku, housle, příčnou flétnu, saxofon, kytaru, klavír a zpěvu.

Flétnový soubor ZUŠ Fr. France

Foto: archiv ZUŠ

Koncert žáků ZUŠ Františka France
V úterý 17. dubna v 17 hodin se v sále Základní umělecké školy Františka France ve
Slavkově u Brna konal koncert žáků školy. Těžiště koncertu spočívalo v rozmanitosti zvoleného repertoáru interpretovaného na hudební
nástroje smyčcové, dechové, klávesové,
strunné, bicí nástroje a zpěv. Individuální i kolektivní vystoupení žáků publikum zcela právem ocenilo potleskem. Příjemná atmosféra
vládla nejen v sále, ale i v zákulisí. Nervozita

nebyla patrná na žádném z účinkujících, kterými byli V. Jandlová, K. Kuklová, H. Mácková,
E. Červinková, I. Macháčková, K. Dočekalová, M. Krčková, A. Bláhová, T. Bláhová, M.
Stejskal, F. Žemla, D. Kejda, R. Zrebný,
S. Pátik, K. Gzelová, K. Horáček, K. Pflimpflová, Ž. Háková, M. Janalík, M. Krejčířová, H.
Mlčochová, M. Sotolářová, E. Dudová, M. Pěnčíková, T. Opletalová.
Kamila Sokolová
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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

Japonskem s otevřenou pusou
Tak zní název cestopisné přednášky Jirky
a Aleny Márových, která vás zavede do Země
vycházejícího slunce. Poznáte úžasnou pestrost
této vzdálené a trochu tajuplné země a nahlédnete přímo do života japonské rodiny.
Společně navštívíte tajemné chrámy, typické
japonské zahrady, sopečné oblasti i nespoutané
vodopády. „Ochutnáte“ exotické jídlo a přiblížíte si neobyčejné zvyky v japonských restauracích a lázních.
Jiří Mára je autorem několika knih a dokumentárních filmů, které si za zvýhodněnou
cenu budete moci zakoupit.
Přednáška se koná ve čtvrtek 10. 5. v 17 h.
Divadelním sále slavkovského zámku.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Nechte věci, ať se stanou
Prohlídky modelu relikviáře

Foto: archiv ZS-A

Ohlédnutí za „Relikviářem“
Ve dnech 17.–19. dubna se na Zámku Slavkov – Austerlitz uskutečnila prezentace kopie
Relikviáře sv. Maura, druhé nejvýznamnější
památky v České republice. Prezentace byla určena především pro děti prvního a druhého
stupně, u kterých se akce setkala s velkým
úspěchem – repliku Relikviáře zhlédlo při-

bližně 150 dětí ze slavkovských škol a okolí.
Prezentace měla především edukativní, tedy
výukový ráz, ale přitom se držela známé Komenského poučky „škola hrou“, a proto se nejednalo pouze o suchý výklad, ale i práci přímo
se samotným relikviářem a pracovním sešitem.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Mezinárodní den muzeí – speciální nabídka
V pátek 18. května budou všechna muzea
a muzejníci na celém světě oslavovat Mezinárodní den muzeí. I když Zámek Slavkov – Austerlitz nepatří primárně mezi muzea, je s nimi
jistým způsobem stále spjat díky předchozí činnosti Historického muzea, které mělo sídlo na
zámku.
V rámci tohoto významného dne si zámek
pro své návštěvníky připravil speciální nabídku.
Při zakoupení vstupenky na prohlídku celého
prvního patra zámku, kde bude nainstalována
tradiční květinová výstava, letos s tématem
„Zámek plný pohádek“, si budou moci návštěvníci zdarma prohlédnout zámecké podzemí.

V tento den bude zámek otevřen od 9 do 17
hodin. Návštěvníci budou mít dále možnost
zhlédnout také další probíhající výstavy. V galerii v přízemí je umístěna výstava výtvarného
oboru ZUŠ Fr. France „Kouzlo živé přírody“,
v galerii v prvním patře výstava k 300. výročí
narození Václava Antonína Kounice „Kancléř
čtyř panovníků“, v galerii před kavárnou fotografická výstava „Sokolnictví na Renaissanceschloss Rosenburg“ a v podzemí je pro
návštěvníky připravena sochařská výstava „Objekty a instalace“.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

„Zámek plný pohádek“ –
floristická výstava na zámku
Jako každý rok, tak i letos se na zámku Slavkov – Austerlitz uskuteční tradiční floristická
výstava. A jak velí tradice, i letos přinese nové
a originální téma, jímž budou tentokráte pohádky. Barvy květin a jejich aranžmá tak budou
odrážet rozličné nálady tradičních českých
i světových pohádek.
Výstava „Zámek plný pohádek“, jak již se
stalo osvědčeným pravidlem, vzniká ve spolupráci se Střední odbornou školou zahradnickou
a Středním odborným učilištěm Rajhrad pod
vedením Danuše Felklové.
U příležitosti zahájení výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 17. května v 17 hodin módní pře-

hlídka, připravená Textilní průmyslovou školou v Brně, doplněná o program tanečního
oboru ZUŠ Fr. France. Vstupenky na módní
přehlídku jsou k dispozici na pokladně
zámku.
Výstava bude instalována v prohlídkové trase
Historických sálů a bude k vidění až do 27.
května 2012, a to jak samostatně, tak jako součástí prohlídkové trasy.
V průběhu víkendů 19. – 20. a 26. – 27.
května budou navíc jako součást floristické výstavy probíhat kostýmované prohlídky pro
malé děti, doplněné o hudební vystoupení.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Jan Morav – autorské čtení
Čtvrtek – 29. května v 17 hodin
Zámek Slavkov – Rubensův sál
Zveme všechny příznivce poezie a veršů na
autorské čtení sonetů Ivana Novotného, kterou napsal a vydal pod pseudonymem Jan
Morav. Je to jeho již třetí básnická sbírka, vyšla
díky finančnímu příspěvku Komunitní nadace
pro vědění, umění a civilizaci Tři brány Vyškov
a její křest proběhl počátkem roku ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka. Nyní máte jedinečnou příležitost zaposlouchat se do
přednesu básní tak, jak to vnitřně cítí jejich
autor, který sám sobě obstará i hudební doprovod hrou na klarinet.
Inspiraci Ivan Novotný často čerpá na svých
pracovních cestách, při lázeňských pobytech
a mimo jiné i v okolí Slavkova. S některými ze
svých básní se účastnil živých pořadů v Klubu
Leitnerova v Brně – Píšeme do šuplíku, další
vyšly časopisecky.
Z jeho prvních básní vznikla sbírka Město
v duze, která však nebyla publikována. První
vydaná sbírka s názvem Petrocel vyšla v roce
2002 a zahrnuje básně z let 1997–2001. Druhá
autorova sbírka nese název Nedělní příběh
a byla vydána poprvé soukromým tiskem a až
v roce 2003 byla publikována stejně jako první
sbírka v nakladatelství Šimona Ryšavého
v Brně.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Druhý vysněný sonet pro zmrzlinářku
Kornouty v úsměvu křehké
a srdce zalité citem.
Obliny ladné, hebké.
Ňadra ta budou mým hříchem.
Borůvkovou zmrzlinu přála mi
a pár prostých slůvek z plných rtů.
Nebe se roztančilo nad námi
Jak v divých snech mých příštích dnů.
Dotykem pohledů
koketujeme spolu.
Zmrzlina láska, dejdžiridů.
Jen o kousek být blíž.
Já hřál se v paprscích jejího těla.
Jedním slovem SKVĚLÁ.
Slavkov u Brna, 30. 9. 2001
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Tři nově zrestaurované obrazy znovu obohatí
prohlídkovou trasu Zámku Slavkov – Austerlitz
Na své místo se téměř po roce vrátily tři obrazy ze souboru 21 portrétů příslušníků habsburské dynastie. Portréty vytvořené v průběhu
18. století byly zrestaurovány akademickou
malířkou Kateřinou Knorovou. Jde o zobrazení
Alžběty Kristýny, Marie Terezie a Josefa II.
Alžběta Kristýna (1691–1750) – císařovna
Svaté říše římské, v roce 1723 korunována českou královnou, dále královna německá, uherská, chorvatská, sardinská, neapolská a sicilská,
byla manželkou císaře Karla VI. a matkou
jedné z nejznámějších panovnic – Marie Terezie.
Marie Terezie (1717–1780) – uherská
a česká královna, arcivévodkyně rakouská, vévodkyně burgundská, hraběnka tyrolská. Císařovnou, za kterou bývá často označována, však
Studenti se svým pedagogem při práci
Foto: archiv ZS-A

„Slavkovské restaurování“ –
vznikne nová tradice?
V letošním roce se uskuteční první společná
akce Zámku Slavkov – Austerlitz a Vyšší odborné restaurátorské školy z Brna. Po vzájemné
dohodě zástupců obou institucí budou studenti
pod dohledem zkušeného odborníka a pedagoga Mgr. Radka Ryšánka restaurovat bezplatně vybrané předměty ze sbírek Zámku
Slavkov – Austerlitz.
Pro první běh, který se uskuteční v prostorách zámku ve dnech 23. 4.–18. 5. 2012, byly
pro restaurování vybrány dva předměty, které
mnozí znají z prohlídek zámeckých depozitářů,
a to: podlahové hodiny z období biedermeieru,
které jsou zajímavé zejména tím, že po natažení jdou celý rok. Druhým předmětem je skládací psací stolek z pozůstalosti po Václavu
a Josefíně Kounicových. Kromě jiných zajímavostí je i v tomto malém kusu nábytku umístěna tajná schránka.
Návštěvníci budou moci sledovat průběh restaurování, k němuž dostanou i odborný výklad.
Věříme, že tato nová aktivita obou zúčastněných institucí vytvoří novou, zajímavou a oboustranně prospěšnou tradici.
PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

nikdy korunována nebyla. Václav Antonín Kounic – poslední stavitel a majitel slavkovského
zámku, byl jejím dlouholetým kancléřem a rádcem.
Josef II. (1741–1790) – císař Svaté říše římské, král český, uherský a chorvatský, arcivévoda rakouský, nositel dalších titulů
a představitel evropského osvícenství. Nejstarší
syn a následník Marie Terezie.
Všechny restaurované obrazy byly představeny při zahájení nové sezóny Zámku SlavkovAusterlitz a poté umístěny zpět do expozice.
Zájemci je mohou spatřit při návštěvě historických salonků v souladu s provozem zámku.
Další tři portréty ze souboru obrazů by měly
být restaurovány v letošním roce.
PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Casus belli Slavkovského mementa
(z úvodního projevu předsedy hodnoticí komise JUDr. Jana Kuxe)
Casus belli je latinský výraz z mezinárodního
práva, který označuje incident, událost nebo nějakou skutečnost postačující jako důvod k vyhlášení války ! Je možné i uvést konkrétní
příklady těchto incidentů. Tedy například Pražská defenestrace v roce 1618, která se zcela
prakticky stala počátkem třicetileté války. Nebo
Sarajevský atentát na rakouského následníka císařského trůnu Františka Ferdinanda d’Este
vedl Rakousko-Uhersko k vyhlášení války
Srbsku a zároveň se stal počátkem 1. světové
války. Taktéž fingované přepadení vysílačky
v Glivici bylo oficielním důvodem napadení
Polska německým wehrmachtem a začátkem 2.
sv. války. To je na jedné pomyslné misce historických světových vah.
Na druhé, která je nám všem jedincům nepochybně bližší je miska lokální, miska každého
z nás, kterou můžeme nějak ovlivnit svým postojem, jednáním či bohulibým konáním. Nebo
protikladně prostě carpe diem nebo dokonce
carpe ventum, kterážto rčení jsou využívána
jako heslo označující nával lenosti jedince. Toto
však zřejmě neplatí pro velkou většinu všech
přítomných v tomto nádherném sále.
Slavkovské memento jako literární soutěž je
již tradičním dubnovým fenoménem zdejšího

zámku a daného válečného tématu, kterému
jsme dali dvojí obsah. Vlastně ten první válečný
, který zahrnuje různá období a tím i tvorbu autorů ze všech konfliktních střetů z dob našeho
letopočtu. A za druhé i práce neválečné, které
využívají k literárnímu obsahovému ztvárnění
situace autorům nejbližší. Často totiž syžety příběhů čerpají až z intimní blízkosti školy, rodiny
či samotného nitra píšícího protagonisty.
Terra inkognita je opět latinská fráze, která
se může stát řekněme metaforou pro práci našich mladých písmáků, jelikož ji užívají i daleko
zkušenější autoři a badatelé k pojmenování jakéhokoliv neprozkoumaného objektu výzkumu,
jímž příběhy zachycené z dějin dávných i nedávných, ať už z jedné či druhé misky vah, nepochybně jsou. Jednotlivými objekty se pak
i v jejich kontextu zodpovědně zabývá porota,
která je zkoumá i hodnotí jako soutěžní literární
pokusy, protože byly zaslané do soutěže, která
již osm let nese název Slavkovské memento.
Casus belli Slavkovského mementa není
žádný katastrofální incident, ze kterého vznikla
negativní událost, ba naopak, je to pro mnohé
zde přítomné, skutečnost radostná vyvěrající
z píle autorů, kteří překonali všudypřítomnou
i přirozenou lenost člověčího jedince.
-jax-

Údržba stromů v zámeckém parku
Jak jsme na tomto místě v lednu informovali,
proběhla v uplynulých týdnech první etapa
údržby stromového patra v zámeckém parku.
Její nutnost a naléhavost vyplynula nejen z laického poznatku, že vzrostlé stromy v zámeckém
parku postupně stárnou, ale především z odborného posudku zpracovaného v rámci dendrologického průzkumu. Z něho vyplynulo, že
v zámeckém parku, kde se nachází bezmála
1200 stromů, převládá přestárlé dřevinné patro,
které se postupně rozpadá.
Protože zámecký park je jedním z faktorů,
který vytváří příznivé životní prostřední našeho
města a neodmyslitelně k němu patří, bylo
třeba při údržbě skloubit všechny požadavky:
zohlednit zařazení zámeckého parku do lokalit
Natura 2000 (síť chráněných území evropského

významu) s důrazem na ochranu brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita), parku
jako součásti Národní kulturní památky, kde je
nutné chránit historický unikátní park a jeho
původní duch místa, ale především a prioritně
chránit člověka, který jedinečný park navazující na centrum města využívá ke každodenní
rekreaci. Vždyť park je dennodenně navštěvován dětmi všech našich škol i mnohými maminkami s dětmi na procházce!
Během realizovaných prací bylo nutné odstranit více než sto stromů, které byly v havarijním stavu a bezprostředně tak ohrožovaly
zdraví všech návštěvníků. U dalších bezmála
200 stromů byl proveden bezpečnostní řez,
který odstranil suché větve nebo větvení, které
by mohlo způsobit rozlomení stromu. Pracov-

níci údržby zámku pak vypomohli při úklidu
ořezů a při zpracování větví štěpkováním – posloužily k údržbě ploch mezi keři. I jim patří
dík, že se podařilo uzavření parku pro veřejnost
zkrátit na minimálně nutnou dobu.
Návazně je v současnosti připravován záměr
pro další etapy údržby a revitalizace včetně dosazení stromů, který by se mohl týkat veškeré
zeleně na území města. Jeho financování by
připadalo prostřednictvím dotace bez spoluúčasti města, pokud bude příslušný titul vypsán.
Pevně věřím, že naše úsilí v této oblasti ocení
všichni návštěvníci areálu zámku a že zámecký
park bude i nadále místem, poskytujícím příjemné prostředí nejen pro odpočinek, ale i pro
silné kulturní zážitky.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A
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Slavkovské memento 2012
Výsledky literární a výtvarné soutěže pro žáky SŠ a II. stupně ZŠ
Slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku se
konalo v Historickém sále slavkovského zámku
ve čtvrtek 26. dubna tr. za účasti zástupců Města
Slavkova u Brna, Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově a Kanceláře hejtmana
JmK, kteří akci pravidelně poskytují záštitu.
Letos poprvé poskytl „Mementu“ svoji záštitu
také generální konzul Ruské federace Andrej
Jevgenjevič Šaraškin a při této příležitosti udělil jedné z prací „Cenu generálního konzula.“
Vojenská akademie předvedla v zámeckém
parku ukázky výzbroje a výcviku, přítomni byli
dále představitelé Klubu autorů literatury faktu
a Československé obce legionářské. Program
zpestřila vystoupením svých žáků slavkovská
Základní umělecká škola F. France.
Kategorie POEZIE
1. místo:
neuděleno
2. místo:
Radovan Dítě
Lenka Příleská

(Gymnázium Bučovice)
(Gymnázium Uh. Hradiště)

Havárie bazénu v parku
Reagujeme tímto na četné dotazy ohledně
stavu prostředního bazénu na horním parteru
v zámeckém parku.
Letošní velmi tuhá zima se podepsala na stavu
tohoto jediného bazénu, který dosud neprošel obdobnou rekonstrukcí, jako ostatní bazény v parku
v uplynulých letech. Došlo k odpadnutí a rozlomení okrajových desek a k porušení těsnosti bazénu ve spodní části, které se projevilo
bezprostředně po roztání ledu. K tomu uvádíme,
že ponechání vody přes zimní období je běžným
způsobem, který má právě těmto poruchám zabránit, pokud je stavebně bazén v pořádku. Bohužel
se „díky“ zimě projevily vady, které nebyly zjevné.
V současné době je prováděna stavební oprava
bazénu, následně by měla být provedena oprava
jeho vnitřní části pomocí fólie (obdobně jako
u ostatních bazénů). Teprve poté bude možné
bazén znovu napustit. Bohužel finanční náročnost
této opravy je značně vysoká a organizace nyní
řeší ve spolupráci se zřizovatelem její zajištění.
Věra Marková, ved. správy majetku ZS-A

Oblíbený koncert Z operety
do operety již potřinácté
Zámek Slavkov – Austerlitz a Česká společnost Johann Strauss vás srdečně zvou na tradiční
galakoncert „Z operety do operety“, který se
koná v sobotu 19. května v 17 hodin v Historickém sále zámku.
Na koncertu zazní oblíbené operetní melodie Johanna Strausse, Franze Lehára, Bedřicha Smetany,
Emmericha Kalmána a dalších. Za doprovodu Johann Strauss Orchestru „Die flotten Geister“
a houslisty Jiřího Preisingera se v čele s dirigentem
Christianem Pollackem představí výrazní sólisté,
známá sopranistka Luisa Albrechtová a nový spolupracovník souboru, tenor Aleš Briscein.
Předprodej vstupenek v ceně 250 Kč je možný
na pokladně Zámku Slavkov – Austerlitz, tel.: 544
227 548, e-mail: hanouskova@zamek-slavkov.cz,
v Turistickém informačním centru (Běhounská
17, Brno) a v Nákupním středisku Hruška v Pozořicích od 24. dubna. Vstupenky bude možné zakoupit také před koncertem za 300 Kč. Přijďte se
na zámek zaposlouchat do romantických operetních melodií.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

3. místo:
Vojtěch Zálešák
Čestná uznání: Matěj Dvořáček
Anna Hrbáčková
Eva Tesařová
Dan Zejbrlík

(Gymnázium Uh. Hradiště)
(ZŠ B. Němcové, Jaroměř)
(Gymnázium Tišnov)
(Gymnázium Bučovice)
(Vojenská SŠ Mor. Třebová)

Kategorie PRÓZA – základní školy
1. místo:
Anna Bělohoubková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Michaela Kohoutková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
2. místo:
Martina Račanská (Gymnázium Vyškov)
Ondřej Stavěl
(ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
3. místo:
Tamara Bláhová
(ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Nicola Novotná
(ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Karolína Zádrapová (Gymnázium Vyškov)
Čestná uznání: Lucie Bébarová
(Gymnázium Vyškov)
Slávek Giblo
(ZŠ Na Ostrově, Jaroměř)
Zuzana Konečná
(Gymnázium Vyškov)
Tereza Kropáčková (ZŠ Šaratice)
Zuzana Lorencová (ZŠ Šaratice)
Martina Moresová (Gymnázium Vyškov)
Radmila Palová
(Gymnázium Vyškov)
Eva Svobodová
(ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Lucie Truhlářová
(ZŠ Na Ostrově, Jaroměř)
Hana Vičarová
(Gymnázium Vyškov)
Martin Záleský
(ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Barbora Živčáková (ZŠ Šaratice)
Kategorie PRÓZA – střední školy
1. místo:
Zdeněk Julínek
(Gymnázium Bučovice)
Anna Šilerová
(Gymnázium Bučovice)
2. místo:
Tomáš Bilík
(Gymnázium Uh. Hradiště)
Jan Veselý
(Gymnázium Vyškov)
3. místo:
Veronika Berecková (Gymnázium Uh. Hradiště)
Kateřina Bukvaldová (Gymnázium Uh. Hradiště)
Michaela Hladká (SŠZZE Vyškov)
Nicola Krábková
(Gymnázium Uh. Hradiště)
Josef Nedorostek (ISŠ Slavkov u Brna)
Kateřina Pavelčíková (Gymnázium Uh. Hradiště)
Dagmar Valášková (SŠZZE Vyškov)
Čestná uznání: Filip Findura
(Gymnázium Tišnov)
Martina Grmelová (Gymnázium Vyškov)
Jan Chmelař
(ISŠ Slavkov u Brna)
Lucie Juřenová
(Gymnázium Uh. Hradiště)
Filip Kilián
(Gymnázium Vyškov)

Pavel Kyncl
K. Micková
Tereza Michálková
Ondřej Orálek
Lenka Sigmundová
Monika Tesařová
Jakub Veselý

(Vojenská SŠ Mor. Třebová)
(Gymnázium Vyškov)
(Gymnázium Vyškov)
(Gymnázium Uh. Hradiště)
(Gymnázium Vyškov)
(Gymnázium Vyškov)
(Gymnázium Bučovice)

Kategorie VÝTVARNÁ DÍLA – základní školy
1. místo:
Tereza Kropáčková a Sára Pospíšilová (ZŠ Šaratice)
2. místo:
Jan Mrázek a Klára Vyplelová (ZŠ Šaratice)
3. místo:
Denisa Kropáčková a Natálie Válková (ZŠ Šaratice)
Žaneta Lažková
(ZŠ Kom., Slavkov u Brna)
Čestná uznání: Kolektiv třídy Prima (Soukromé gymn. Letohrad)
Andrea Klimeková (ZŠ Na Ostrově, Jaroměř)
sl. Vitvarová
(ZŠ Na Ostrově, Jaroměř)
Kategorie VÝTVARNÁ DÍLA – střední školy
1. místo: Kolektiv třídy Kvinta
(Gymnázium Bučovice)
2. místo: Kateřina Obručová a Aneta Tarabášová (Gymn. Bučovice)
J. Hulínský, P. Pražák, J. Sedláček a V. Valášek (Gymn. a SOŠ Jaroměř)
3. místo: Lucie Langrová (Soukromé gymnázium Letohrad)
Čestná uznání:
Michaela Csurillová a Adéla Mrlláková (Gymnázium a SOŠ Jaroměř),
Michaela Hladká (SŠZZE Vyškov), Radek Přibilík (Gymnázium Bučovice), Kateřina Vágnerová a Iveta Voborníková (Gymnázium a SOŠ
Jaroměř)
CENA GENERÁLNÍHO KONZULA Ruské federace v Brně
Zdeněk Julínek (Gymnázium Bučovice) za práci „Ti, jež bojovali,
pomáhali a umírali“ (o historii partyzánského odboje v Ploštině na
konci 2. sv. války)

Všichni ocenění obdrželi diplomy, drobné
dárky a knihy od nakladatelství CERM, Doplněk,
MOBA a JOTA. Každý z účastníků si mohl odnést ukázková čísla časopisu Válka revue, který
ve větším počtu věnovalo na naši akci a do městské knihovny vydavatelství Extra Publishing.
Děkujeme všem přispěvatelům do tohoto
ročníku Slavkovského mementa za jejich
snahu a úsilí a také za podporu a pomoc všem
vyučujícím, kteří si soutěž vzali za svou…
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Den otevřených dveří pro svatebčany se vydařil
V neděli 1. dubna probíhal na zámku Den otevřených dveří pro svatebčany. Nejprve mohli návštěvníci prohlížet svatební doplňky, ochutnat vanilkové svatební koláčky a sledovat práci vizážistky. Následovala prohlídka reprezentačních sálů zámku a kaple, kde probíhají svatební obřady,
a interiérů zámku, kde si mohou pořídit své svatební fotografie.
Zájem byl opravdu velký, proto další akce podobného typu proběhne na zámku na podzim letošního roku, kdy budou již vypsány termíny svateb na rok 2013.
David Kučera, DiS., ZS-A

Soutěže základních uměleckých škol
Žáci ZUŠ Fr. France se pravidelně zúčastňují soutěží základních uměleckých škol. Vyhlašovatelem soutěží je Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy. Žáci i jejich učitelé na
přípravě soutěžního vystoupení pracují řadu
měsíců. Není to práce snadná, protože konkurence je veliká a touha uspět ještě větší. I v letošním roce řada našich žáků prošla přísným
výběrem porot z okresního do krajského kola.
Zde jsou výsledky, za které jim patří naše blahopřání a stejně tak i jejich pedagogům.

Výsledky krajských kol soutěží ZUŠ
KYJOV 14. 3. – SÓLOVÝ ZPĚV
Kateřina Kuklová
2. místo, tř. učitelka K. Sokolová
Markéta Vojtková
3. místo, tř. učitelka K. Sokolová
Veronika Křížová
2. místo, tř. učitelka K. Jiráková

Stanislav Pátik
3. místo, tř. učitelka K. Jiráková
IVANČICE 15. 3. – ZOBCOVÉ FLÉTNY
Alexandra Bláhová
čestné uznání, tř. učitel M. Červinka
BRNO 23. 3. – DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ (TRUBKA)
Matěj Červinka
čestné uznání, tř. učitel M. Červinka
BRNO 23. 3. – BICÍ NÁSTROJE
Václav Mečíř
2. místo, tř. učitel J. Handrla
BLANSKO 3. 4. – TANEČNÍ OBOR
Adéla Lovasová
tř. učitelka L. Krahulová
Táňa Pavlincová soutěže tanečního oboru pořadí
nevyhlašují, udělují se pouze
Adam Zemánek
Linda Šponerová postupy do ústředního kola
ZUŠ
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Olympiáda v matematice

Krajské kolo dějepisné olympiády – 2. místo

Ve středu 21. března proběhlo v Brně krajské kolo Olympiády v matematice pro 9. ročníky. Naši školu v něm reprezentoval Rudolf
Ruský. Stal se úspěšným řešitelem a obsadil
v silné konkurenci účastníků z celého kraje solidní třináctou příčku. Děkujeme za reprezentaci školy.

Dějepisná olympiáda je soutěž založená na
systematické práci s talentovanými žáky. Jedná
se o postupovou soutěž, která začíná základním
– školním kolem, pak probíhají okresní a krajská
kola a nejlepší řešitelé se scházejí v celostátním
kole, které se koná vždy v jiném místě ČR.
Tematické zaměření letošní soutěže znělo:
„V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“ a týkalo se dějin numismatiky. Žáci
např. odpovídali na otázky „Ve kterém století
a kde vznikla první mince na světě? Které osobnosti jsou vyobrazeny na bankovkách ČR? Ve
které evropské zemi se začalo vyvíjet moderní
bankovnictví a co původně znamenalo slovo
banco?“

Biologická olympiáda
V úterý 10. dubna se naši žáci zúčastnili
okresního kola biologické olympiády v kategorii D (šesté a sedmé třídy). Letošní ročník byl
zaměřen na vzájemné vztahy mezi organismy.
Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ ‘ praktické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní
práce a test teoretických znalostí. Každý účastník okresního kola navíc vypracoval vstupní
úkol zaměřený na vlastní pozorování.
Naši školu reprezentovaly Hana Mlčochová
ze 7.A, Hana Kučerová z 6.A, Markéta Krejčířová a Anežka Šujanová z 6.B. Všechny dívky
nám udělaly obrovskou radost, protože se díky svým
přírodopisným znalostem
umístily v první polovině
výsledkové listiny. Nejlepšího výsledku dosáhla
Hana Mlčochová (na
snímku), která vybojovala
1. místo s náskokem 11,5 bodu před ostatními
soutěžícími a bude naši školu i celý okres reprezentovat v krajském kole, které se koná 17.
května 2012 v Brně.

Olympiáda v českém jazyce
V úterý 20. března proběhlo ve Vyškově
okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši
školu v něm reprezentovali Dan Spáčil z 9.A
a Tamara Bláhová z 9.B. Soutěž se skládá ze
dvou částí. V první z nich soutěžící řešili mluvnické úkoly, druhá část spočívala v napsání slohové práce, tentokrát na téma „A zase je tu
pondělí…“. Úkolem bylo napsat deníkový
zápis, ovšem ne z pohledu člověka, ale nějaké
věci, např. jak prožívá pondělí žákovská knížka
nebo školní pouzdro. Oba naši soutěžící se
velmi snažili, což se odrazilo i v jejich celkovém umístění. Ve velké konkurenci základních
škol i víceletých gymnázií z celého okresu nejlépe obstála právě naše žákyně Tamara Bláhová, jež obsadila první místo a bude naši školu
reprezentovat v krajském kole, které se koná
v květnu.

Chtěli bychom velmi ocenit úspěchy dvou
žákyň naší školy, které se v letošním ročníku
této soutěže probojovaly až do krajského kola.
Alexandra Bláhová z 8.B obsadila 17. místo,
její sestra, Tamara Bláhová se umístila na 2.
místě, což je obrovský úspěch vzhledem
k velké konkurenci 38 žáků nejen z devátých
tříd, ale především z gymnázií z celého Jihomoravského kraje.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat
oběma žákyním za pečlivou a cílevědomou přípravu do této soutěže. Naše poděkování také
patří p. Blažkovi, zástupci ředitele Zámek Slavkov – Austerlitz za zajištění studijní literatury
pro naše soutěžící.

Jak pokračuje školní projekt Rovná záda
Dlouhodobý školní projekt Optimalizace pohybového režimu školy jako základ prevence
vadného držení těla dětí zaměřený na rovná
záda úspěšně pokračuje. Projekt byl zahájen ve
školním roce 2009/2010. Týká se především
dětí na 1. stupni školy.
Hlavním cílem projektu je naučit děti správným pohybovým stereotypům při činnostech
v sedě, ve stoji a během chůze a včasně podchytit případné vadné držení těla.
Ve středu 4. dubna si s dětmi navštěvujícími
nepovinný předmět zdravotní tělesná výchova
přišla opět zacvičit Mgr. Hana Vardžáková z rehabilitačního oddělení Lázeňského domu ve
Slavkově u Brna, která zároveň zabezpečuje
odbornou úroveň projektu. Bylo pro ni velmi
pozitivním zjištěním, jak již děti mají zafixované základy správného držení a na případné nedostatky umí velmi rychle
reagovat.
Jaké budou celkové výsledky, ukáže opět
kontrolní měření držení těla, které bude pro-

Prezentace pro rodiče

Foto: archiv školy

bíhat během měsíce dubna a se kterým budou
rodiče opět individuálně seznámeni.
Novinkou v projektu v letošním školním
roce byla informativní prezentace pro rodiče
budoucích prvňáčků o vhodném výběru psacího stolu, židle a koupi správné aktovky
v rámci prevence vadného držení těla.
Mgr. Hana Charvátová

Postup fotbalistů
do dalšího kola
Kvalifikační kolo turnaje v kopané Coca
Cola školský pohár sehráli naši fotbalisté ve
středu 11. dubna dopoledne na hřišti v Rousínově. Oba soupeře porazili, a tak si zajistili
první místo ve skupině a postup do dalšího kola.
Výsledky:
ZŠ Tyršova–ZŠ Komenského 3:2 (branky
vstřelili Rusňák, Durák a Florián)
ZŠ Tyršova–ZŠ Rousínov 1:0 (branku vstřelil Cigánek).

Fotbalisté ZŠ Tyršova: Jan Rusňák, Filip Kotolan, Vojtěch Laštůvka, Eduard Durák, Adam Cigánek, Mian
Divácký, Jakub Vyhnánek, Radek Čermák, Martin Florián, Jiří Hausner, Jakub Kovařík, Ladislav Zápotočný a Tomáš Otevřel.
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Vítězství ve Vyškově
Ve středu 21. března se gymnasté ZŠ Komenského nám. ze Slavkova u Brna účastnili
krajského kola ve sportovní gymnastice ve Vyškově. Za naši školu se účastnila dvě družstva
dívek – mladší a starší a jeden zástupce chlapecké kategorie.
Po bezchybně předvedených sestavách na
prostných, hrazdě, přeskoku a kruzích naši žáci
zaslouženě získali nejvyšší umístění. Mladší
dívky ve složení Sabina Macharová, Kristýna
Mannerová, Klára Dočekalová, Markéta Vojtková a Michaela Suková získaly 1. místo
a v jednotlivkyních obsadily prvních pět míst

4/2012

v pořadí, v jakém jsou zde uvedeny. Starším
dívkám ve složení Aneta Macharová, Natálie
Hudcová, Daniela Martínková, Kristýna Borovská a Eva Šimoníková se již počtvrté podařil
obhájit titul krajských přebornic, a proto budou
15. dubna reprezentovat Jihomoravský kraj
v republikovém finále v Liberci. V jednotlivkyních rovněž obsadily prvních pět míst podobně jako děvčata mladší. Jediný náš zástupce
mužské kategorie Tomáš Přichystal nezůstal za
dívkami pozadu a rovněž zvítězil.
Naše sportovce na závody připravily
Mgr. Renáta Macharová a Marie Fričová

je jméno obrovské sopky ve vzdálené Africe,
na které se odehrává boj o přežití lidí a zvířat,
ohrožených zlou démonkou. Jak to dopadne,
uvidíte ve dnech 23.–25. května v dopoledních
představeních pro školy, v pátek 25. května v 19
pro veřejnost v našem školním divadelním sále.
Za členy dramatického kroužku ZŠ Komenského
šamanka Hudána

Prevence se vyplatí
Počítače nám usnadňují práci na každém
kroku. Naše děti jich běžně užívají ke studiu, ale
i k zábavě a komunikaci s přáteli. Prostřednictvím elektronických médií stále častěji navazují
nové kontakty. Je dobré si uvědomit, že v kyberprostoru se mohou setkat i s lidmi, kteří cíleně zneužívají dětské důvěřivosti ve svůj
prospěch. O nástrahách seznamování na internetu je dobré být informován včas, můžeme tak
předejít závažným problémům.
Proto jsme 10. dubna během třídních schůzek
nabídli rodičům možnost zhlédnou videoprojekci
filmu Seznam se bezpečně 2, kterou připravil Seznam.cz. Věříme, že tato preventivní aktivita
pomůže předejít mnohým nepříjemným zkušenostem. Prevence se vždycky vyplatí!
HaF

Ochutnávka svačin
Gymnasté ZŠ Komenského s trenérkami

Foto: archiv školy

Úspěch slavkovských gymnastek
V sobotu 31. března se konal v Drnholci na
Břeclavsku již 16. ročník okresního přeboru ve
sportovní gymnastice. Stejně jako v loňském roce
se jej zúčastnil i slavkovský oddíl při ZŠ Komenského, vedený Mgr. Janou Čermákovou.
A stejně jako vloni se všem jejím svěřenkyním
podařilo dosáhnout výborných výsledků.
V kategorii mateřských škol se umístila Amélie Mannerová na 6. místě, Alena Žemlová na
čtvrtém a Kristýna Slaninová na skvělém 3. místě.
Ve stejné kategorii v loňském roce zazářily jiné
Slavkovačky – Kateřina Zemánková zvítězila
a Nela Navrátilová byla druhá. Letos se z nich
však staly již prvňačky, a tak byly nucené se poprat o co nejlepší umístění v mnohem nabitější
kategorii 1. a 2. tříd. Kromě dvou zmiňovaných
děvčat, se ve stejné kategorii pokoušely o co nejlepší umístění jejich kamarádky a spolužačky –
Kateřina Rotroeklová a Veronika Žemlová.
Soutěž sestávala ze dvou disciplín. Z takzvaných prostných – tedy akrobacii na gymnastickém pásu, a přeskoku švédské bedny.
V prostných byla děvčata dobře připravena
a stalo-li se, že některá znejistěla, paní učitelka
Čermáková byla nablízku s cennými radami a připomínkami. Na přeskoku se už všechny musely
spolehnout jen na svoje síly a dovednosti, výkony
zejména těch mladších byly opravdu obdivuhodné – vzhledem k tomu, že švédská bedna byla
zpravidla vyšší než samotné závodnice. Všechny
Slavkovačky však byly dobře připraveny i na tuto
disciplínu a v průběhu soutěže nedošlo k žádným
významným zádrhelům.

Kategorie 1. a 2. tříd byla poměrně nabitá
a pestrá. Mezi 33 závodnicemi a závodníky byli
opravdu zkušení a šikovní jedinci, ale i takoví,
kteří s gymnastikou teprve začínají. Pod odborným dohledem a hodnocením zkušené komise,
složené z řad bývalých reprezentantů, trenérů
I. i II. tříd a učitelů tělocviku, však všechny závodnice i závodníci podávali velmi dobré výkony.
Nejlépe se závod povedl vyškovské reprezentantce Veronice Konšelové, která i přes nepříjemnou kolizi na přeskoku dokázala podat
výborné a vyrovnané výkony v obou disciplínách
v součtu 18,4 bodu. Se stejným bodovým ziskem,
avšak s horším výsledkem ve významnější akrobacii, se na druhém místě umístila Slavkovačka
Nela Navrátilová, která tak zopakovala loňské
stříbro! Bronzovou medaili získala Kateřina Zemánková – rovněž ze slavkovského oddílu, s odstupem dvou desetin bodu. Katka Rotroeklová se,
díky překvapivě nízkému bodovému hodnocení
prostných, umístila přes velmi dobrý výkon na
10. místě. V těsném závěsu následována Veronikou Žemlovou na místě jedenáctém.
Děkuji touto cestou za obětavý přístup a vedení všem trenérkám a maminkám, které se oddílu nezištně věnují. Velký dík také patří všem
slavkovským gymnastkám, které se navzdory
nízkému věku nebojí podřizovat se sportovnímu
drilu a bez náznaku trémy neváhají vystupovat
před početným publikem. Věřím, že se podaří
najít cestu, jak i v příštím roce udržet gymnastky
pohromadě a pokračovat ve velmi dobré práci,
které odvádí jak děvčata, tak i vedoucí.

Dne 10. dubna se konala od 15 hodin ve
školní jídelně ochutnávka svačin pro rodiče našich žáků. Degustace se mohla uskutečnit díky
našim sponzorům – Řeznictví a uzenářství Jiří
Kuda, Mlékárna Valašské Meziříčí a Beskyd
Fryčovice, a.s. dodavatel zeleniny a salátů.
Recepty na www.zskomslavkov.cz.

Slavkovské gymnastky

Foto: archiv školy

Republikové finále
ve sportovní gymnastice
V pátek a sobotu 14. a 15. dubna se gymnastky ze ZŠ Komenského nám. ze Slavkova
u Brna ve složení Aneta Macharová, Natálie
Hudcová, Kristýna Borovská a Daniela Martínková zúčastnily, po vítězství v krajském kole, republikového finále Poháru Asociace školních
sportovních klubů ČR ve sportovní gymnastice.
Tato soutěž se konala v nejkrásnější gymnastické hale v ČR v Tipsport aréně v Liberci. Ve
velmi silné konkurenci se naše reprezentantky
neztratily. V soutěži jednotlivců Aneta vybojovala cenné třetí místo a v závodě družstev děvčata obsadila čtvrté místo.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Renáta Macharová
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NOVĚ OTEVŘENÝ CAFE A COCKTAIL BAR

U HAVRANA

Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. května do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

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

www.papouscizoo.cz

Vás zve k příjemnému posezení
v nekuřáckém prostředí

• různé druhy koktejlů
• výborné točené pivo
• široký výběr alkoholických
a nealkoholických nápojů
• moravská vína

• kvalitní káva
• dezerty, studená kuchyně
• wi-fi internet zdarma
• rodinné oslavy
• firemní večírky

točené pivo
BERNARD

Brněnská 642
Slavkov u Brna
tel.: +420 606 496 455
cafeuhavrana@seznam.cz

Milan Májek
a syn nabízí
pro firmy
stavebníky
občany

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
NOV¯ SORTIMENT PRO JARO 2012
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

272 975
 604
775 697 788

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

PRODEJ NOVOSTAVBY
RODINNÉHO DOMU 5+kk

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

HOLUBICE U BRNA
Nadstandardní nízkoenergetická
novostavba rodinného domu s dispozicí 5+kk se dvěma koupelnami
v Holubicích u Brna (10 min. jízdy
do centra Brna). Zastavěná plocha
domu je 118 m², užitná plocha je
188 m². Celková plocha parcely je
794 m². Dům dokončený na klíč
(bez kuchyňské linky a krbu) dle
vlastní volby koupelen, podlah,
dveří apod.

Cena 4 190 000 Kč

Mícháme na počkání vnitřní
a fasádní barvy, barvy na kov i dřevo
V KVĚTNU SLEVA 10 % NA

PROBARVENÉ
FASÁDNÍ OMÍTKY
akrylátové, silikonové, silikátové
Hradební 38, Slavkov u Brna

P. Milan Vavro:

Práce pro druhé
mne posiluje
Slavkovský farář P. Milan Vavro je hybatelem
mnoha rekonstrukcí kaplí a kostelů ve slavkovské
farnosti. Podílel se na obnově kaple sv. Urbana ve
Slavkově, opravě kostela sv. Antonína v Němčanech, na pořízení nového kamenného oltáře do
kostela v Hodějicích a o výstavbu a zařízení nového kostela v Heršpicích. V letošním roce zrealizoval výstavbu křížové cesty na Urbánek. Zeptala
jsem se pana faráře na vznik myšlenky křížové
cesty ve Slavkově i na jeho cestu životem.

• Odkud pocházíte?
Pocházím ze Šlapanic, ale narodil jsem se ve Starovicích u Hustopečí.
• Co Vás přivedlo k víře?
Velkou váhu pro mne mělo rodinné zázemí v rodných Starovicích, ale i šlapanická farnost měla
a stále má velmi dobrou úroveň. Zázemí rodiny
a společenství věřících tam hrálo velkou roli.
V dětství jsem ministroval a přátelil jsem se
s naším knězem a už tehdy jsem cítil, že bych chtěl
být knězem. Na studia jsem ale moc nebyl, a tak mě
rodiče poslali učit na automechanika. Pokračoval
jsem na střední škole strojnické, protože tehdy nešlo
studovat jiný obor než navazující. To už jsem věděl,
že chci být knězem, ale potřeboval jsem maturitu
a jiný typ školy nebyl přístupný.
• Takže máte technické vzdělání.
To má z této doby mnoho kněží. Většinou šli přes
techniku, v době komunismu to jinak nešlo.
• A jak jste se dostal na teologii?
Můj farář byl zkušený a hlásilo se přes něj mnoho
studentů. Řekl mi: „Není jednoduché se tam dostat,
budeš se hlásit už letos, před maturitou.“ V té době
se čekalo na přijetí třeba pět let, protože se na teologii nepřijímalo, stát to reguloval. Naše farnost byla
známá i z hlediska sledování StB. Měl jsem ale štěstí
a byl jsem ihned přijat. Jediná fakulta teologie byla
tehdy v Litoměřicích. Ve čtvrtém ročníku jsme zažili „sametovou revoluci“, a tak jsem byl vysvěcen
už ve svobodném čase.
• Kde bylo Vaše první působiště?
Nejprve jsem působil jako kaplan a zároveň jako

Na tuřanském letišti před žehnáním kamenů papežem

P. Milan Vavro při práci na počítači

samostatný duchovní správce na Znojemsku. Dostal
jsem na starost tři pohraniční farnosti. Byly to velmi
těžké začátky, lidí nebylo mnoho a všechny kostely
a fary byly ve velmi zuboženém stavu. V jednom
kostele nebyla okna, foukal tam sníh, jinde zase bylo
už 25 let lešení a bohoslužby jsme měli pod kůrem.
Když jsem odcházel, byly všecky kostely opravené.
• Jak to vypadalo ve Slavkově, když jste přišel?
Moje cesta do Slavkova nebyla jednoduchá. Původně jsem měl nastoupit do Brna jako referent na
biskupství, ale bránil jsem se tomu, protože jsem si
nemyslel, že mám dostatečnou praxi. Jel jsem nejprve na půl roku do Německa jako zástupce ve farnosti pro českou misii, pro emigranty. Když jsem se
vrátil, bylo rozhodnutí změněno: na biskupství šel
tehdejší farář ve Slavkově a já nastoupil místo něj.
Farnost žila a fungovala, ale faru čekaly velké
opravy. Ty jsme s kaplanem Pavlem Habrovcem uskutečnili hned rok po našem příchodu. Chtěli jsme ji
přizpůsobit pro život farnosti, pro aktivity a práci

Křížová cesta k Urbánku
• Tvoří ji 14 zastavení ve stylu božích muk.
Autorem návrhu je výtvarník Milivoj
Husák z Lelekovic.
• Zastavení jsou vybudována
z umělého kamene a jejich
základy kopalo 14 slavkovských
rodin.
• Pobožnost křížové cesty se koná na Květnou neděli před Velikonocemi a koncem května při pouti
na svatého Urbana. Ve Slavkově se jí letos zúčastnilo přibližně 150 lidí.

Foto: B. Maleček

Foto: H. Sokoltová

s dětmi a mládeží. Farnost nebyla zvyklá, že by na
faře probíhaly nějaké společenské a duchovní akce.
Také návrat školských sester do kláštera přispěl
k obohacení duchovních aktivit.
• Opravy se zdařily a život farnosti je bohatý. Co
vše zde probíhá?
Základem kněžské služby je pravidelná duchovní
činnost, která není navenek tolik vidět. Máme základní bohoslužby, věnujeme se lidem ve věci přijímání svátostí, to znamená křty, první přijímání,
zpovědi, sňatky, rozloučení se zemřelými, mše svaté.
Práce pro mládež, děti a rodiny je doplňkem té duchovní činnosti. Aktivity mají sloužit k tomu, abychom byli rodinou rodin a měli mezi sebou dobrá
přátelství. Máme zde sbor dospělých Gloria, scholy
mládeže a malých dětí, setkávají se zde modlitební
skupiny. S mládeží máme v pátky večer společnou
modlitbu. Největším kroužkem je asi farní divadlo.
Každoročně připravujeme tábory asi pro 50 dětí
a mezi tím připravujeme také drobnější akce a expedice pro děti a mládež. Tyto akce jsou důležité, aby
se věřící mládež setkávala i jinde než při službách
v kostele. Mnozí sem dojíždí i z Hodějic, Nížkovic
a Heršpic, které patří do naší farnosti.
• Vy jste také iniciátorem mnoha oprav kostelů
nejen ve Slavkově, ale právě i v těchto okolních
vsích.
Když provádíme opravy, děláme to komplexně.
Snažím se to vést od začátku do konce. Například
v Heršpicích jsme naprojektovali úplně nový kostel
a po deseti letech jej dokončili včetně vybavení. Podporou je pracovník, který má na starost všechny kostely v děkanství. Farní kostel ve Slavkově se
dotahuje už do posledních estetických úprav, kdy

Slavkovský farář při práci opravě Urbánku

Foto: B. Maleček

opravujeme lavice a podlahy lavic, ladíme nábytek
v kostele.
• O křížové cestě už bylo pár článků napsáno.
Řekněte mi, jak vznikla myšlenka křížové cesty
na Urbánek?
Pobožnost – modlitba křížové cesty celkově trpěla
malou účastí. Kdykoliv ale byla pod širým nebem,
přišlo mnohonásobně víc lidí. Zavedl jsem tedy tradici, že se při modlitbě šlo úvozem ke kapli na Urbánku. Na mnoha i malých poutních místech jsem
viděl, že křížové cesty jsou postavené a doplňují
areál, začal jsem o tom přemýšlet a mluvit, až jsem
přesvědčil i sám sebe, že by se to udělat mohlo.
Když jsme pak získali dobrý návrh na nepříliš finančně náročné provedení, rozhodli jsme se to zrealizovat. Křížová cesta doplní krajinu a okolí kaple
sv. Urbana. Ještě nám chybí zobrazení do výklenků
zastavení, otázkou je provedení obrazů: zda nějaké
moderní či spíš tradiční.
• Jaké máte plány do budoucna?
Momentálně neplánuji nic, snažíme se všechno
dotáhnout do konce. Přes zimu jsme ve farnosti uskutečnili velkou duchovní obnovu. Nyní tedy chci
využít toho, co jsme už vybudovali a zavedli. Nechci
spěchat stále někam dál, k něčemu novému. Chtěl
bych využít toho, co máme, a orientovat se na prohloubení osobní víry vztahů mezi lidmi ve farnosti.
Je důležité neztratit vnitřní osobní víru. Farnost nestojí na aktivitách, ale na tom, nakolik jsou lidé v ní
opravdu věřící. Přemýšlím nyní jen o jednom projektu, a tím je uspořádání sborníku o farnosti – o její

Před návštěvou papeže Benedikta XVI.

Slavnostní otevření Křesťanské mateřské školy Karolínka

historii, současnosti, o kostelech a tak dále, samozřejmě s fotkami. Není to nový nápad, vznikl už před
lety, ale snad se podaří ho časem uskutečnit.
• Z čeho čerpáte energii pro svoji práci?
Člověk samozřejmě potřebuje neustále živé
vnitřní impulsy. Pán Ježíš řekl, že co jsme udělali
pro někoho druhého, udělali jsme pro Boha. Sílu
tedy beru z toho, že jsem zde s druhými a pro druhé.

Foto: B. Maleček

Foto: B. Maleček

• Máte nějaké poselství, které byste rád našim
čtenářům sdělil?
Nyní jsou Velikonoce. Naše farnost je velikonoční, protože náš kostel je zasvěcen vzkříšení
Krista. Naše farnost je zasvěcena tomu, že Kristus
přemohl smrt. V tom je pramen veškerého života
a poselství pro všechny.
Děkuji za rozhovor.
Mgr. Hana Sokoltová

Při instalaci křížové cesty na Urbánek

Foto: B. Maleček

âERVINKA, s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2001

BOŠOVICE

Otevírací doba:
Duben–září – denně 10–18 hodin
Kontakt:
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
Tel.: 777 169 005

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

PRODEJ







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

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

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

www.cervinka-hodejice.cz
Mediální partner:

www.papouscizoo.cz

Travní sekačky, motorové pily, traktory, vertikutátory

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

www.rumpova.cz
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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

Sommelierský kurz

Jarní cvičeníčko
Ve středu 18. dubna se na naší Integrované
střední škole ve Slavkově u Brna pořádalo zábavné „ Jarní sportovní dopoledne“ pro děti
z MŠ Zvídálek. Pod záštitou ISŠ, kolektivu pracovnic DDM, studentek 3.A HT a paní učitelky
Mgr. Jany Sekerkové procházely děti různými
sportovními stanovišti, například skákání na
trampolíně, gumových míčích, prolézání tunelů, zdolávání hory, mostu, atd. Za splnění
úkolů dostávaly děti od studentek barevná kvítečka, která následně lepily na papírové věnce.
Ty během cvičení nádherně rozkvetly a děti si
je po cvičení odnesly s sebou do tříd. Mezi
sportovními aktivitami si děti zatancovaly na
známé melodie a písničky a zacvičily v rytmu

Studentky

Foto: archiv školy

aerobiku s cvičitelkami Ivou a Jitkou z DDM.
Při odchodu dostaly malou sladkou pozornost
a s radostným úsměvem se v doprovodu svých
pedagogů vracely zpět. Program se vyvedl
a zůstanou krásné zážitky a vzpomínky. Teprve
po čtyřech aktivních hodinách jsme si všichni
uvědomili, jak zodpovědná a náročná je práce
pedagogů.
Lenka Líznarová a Tereza Kohoutová, 3.A HT, ISŠ

Automobileum Brno 2012
Ve čtvrtek 19. dubna uspořádala Integrovaná
střední škola automobilní Brno pod záštitou
Krajského úřadu Jihomoravského kraje soutěž
žáků 3. ročníků učebního oboru automechanik
a mechanik opravář motorových vozidel v ovládání řízení automobilu – AUTOMOBILEUM
2012 – semifinále.
Soutěže se zúčastnilo sedm středních škol z Jihomoravského kraje vyučující tyto obory.
V devíti disciplínách žáci soutěžili o co nejlepší umístění. Naši školu reprezentovali dva
žáci – Jirka Hasala a Tomáš Šedivý. Nejlepší

Členové jihomoravského družstva Foto: archiv školy

čtyči žáci budou reprezentovat Jihomoravský
kraj v celostátní soutěži 23. a 24 . května v Sosnové u České Lípy. Naši žáci se v náročných disciplínách a ve velké konkurenci opět neztratili.
Tomáš Šedivý se umístil na krásném 3. místě
a ještě lépe zvládl všechny úkoly Jirka Hasala,
který suverénně zvítězil. Jirka s Tomášem budou
reprezentovat nejen Jihomoravský kraj, ale i naši
školu v celostátní soutěži. Chtěl bych oběma
účastníkům moc poděkovat za vzorný přístup
a přípravu k soutěži. Také touto cestou děkuji
všem, kteří se podíleli a ochotně pomáhali
oběma žákům v jejich přípravě. Oběma co nejsrdečněji blahopřeji, všichni držíme palce a přejeme co nejlepší umístění v celostátní soutěži.
Naše škola byla opět pověřena přípravou krajského družstva na celostátní soutěž. Snad se nám
příprava podaří a společnými silami se pokusíme
o co nejlepší umístění v soutěži, i když konkurence je opravdu veliká.
Složení jihomoravského družstva: Hasala Jiří
a Šedivý Tomáš – ISŠ Slavkov u Brna, Pelech Michal – Moravský Krumlov, Fodor Radim – Kyjov.

Velká Británie
Vyučující naší školy se stále snaží pořádat
různé výlety, zájezdy či exkurze pro studenty.
Mgr. Hirt tentokrát zajistil týdenní pobyt v hlavním městě Velké Británie, který se konal v termínu od 18.–24. března.
První den jsme společně přejeli přes německé
hranice až do francouzského přístavu Calais.
Poté jsme se přepravili tunelem přes kanál La
Manche až do Londýna. Druhý den naše skupinka absolvovala prohlídku s velmi sympatickou slečnou průvodkyní. Bylo znát, že své práci
rozumí a že je připravena odpovědět na všechny
naše dotazy. Navštívili jsme spoustu krásných
a proslulých míst, na která jen tak někdo nezapomene. Například Westminster Abbey, což je
Westminsterské opatství, kde byli korunování
všichni angličtí panovníci. Buckingham Palace,
neboli Buckinghemský palác, který je sídlem
královny Alžběty II. Dále také National Gallery
(Národní galerie), která patří k nejvýznamnějším
obrazárnám na světě. Po náročném dnu se nám
konečně dostalo zaslouženého odpočinku a my
se mohli ubytovat v rodinách, kam se každý jistě
těšil. V nastávajících dnech bylo možno navštívit
Hyde Park – jeden z největších parků v Londýně,
Leeds Kastle – hrad, Stonehenge – kamenný pre-

Před Tower Bridge

Foto: archiv školy

historický monument, města Salisbury, Winchester a Oxford. Poslední den nás také neminula jízda metrem, plavba lodí, nákupy
a návštěva nultého poledníku v Greenwich.
Bylo to náročné, ale i příjemné. Zažili jsme
zde spoustu legrace, odvezli si vzpomínky a poznatky potřebné ke složení maturitní zkoušky
z angličtiny. Kdybych měla ještě někdy možnost
navštívit Anglii, neváhala bych ani chvilku.
Všem ji můžu vřele doporučit.
Tímto bych chtěla poděkovat panu Mgr. Vladimíru Hirtovi za to, že umožnil našim žákům
zúčastnit se tohoto zájezdu, neboť vše zorganizoval a v průběhu prohlídek nás seznamoval
s mnoha informace a zajímavostmi této nádherné
země.
Eva Masaříková 2.A. HT, ISŠ

Ve dnech 16. a 17. dubna se na naší škole uskutečnil sommelierský kurz. Lektorem kurzu
byl sommelier Ing. Karel Babka, který nás seznámil s vínem a vinohradnictvím. Dozvěděli
jsme se, jak víno pěstovat, vyrábět a jak
správně víno degustovat. Někteří odvážlivci si
vyzkoušeli sabráž – otevírání šumivého vína
šavlí. Na závěr kurzu jsme psali test, který
všichni účastníci splnili. Poté nás Ing. Babka
pasoval na sommeliery kadety.
Kurz byl velmi zajímavý a přínosný pro žáky
oboru hotelnictví a kuchař – číšník. Poděkování
patří paní učitelce Novoměstské, která kurz
zorganizovala.
Barbora Vávrová, 1.B HT, ISŠ

Amundsen Cup 2012
Dne 28. března se žáci naší školy zúčastnili
9. ročníku barmanské soutěže AMUNDSEN
CUP. Pořádající školou byla Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko.
V časovém limitu 6 minut museli namíchat pět
porcí fancy drinku, který povinně obsahoval
vodku Amundsen. Další ingredience si každý soutěžící zvolil podle chuti sám. Naši školu reprezentovali studenti učebního oboru kuchař-číšník
z 1. ročníku Ivana Vaněrková a ze 3. ročníku Pavel
Urbanec a z oboru hotelnictví Kamila Silnicová
ze 3. ročníku. Celkem soutěžilo 22 barmanů z gastronomických škol. Ivana Vaněrková míchala
úplně poprvé a umístila se na velmi pěkném
3. místě. Kamila a Pavel skončili v první desítce.
Všem děkujeme za příkladnou reprezentaci
naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů
nejen za barem.
Bc. Procházková, ISŠ

Vyučování jinak
Jak asi vypadala slavná bitva tří císařů? Tak na
tuto otázku už znají studenti 1.B oboru hotelnictví odpověď. V rámci hodiny dějepisu se 28.
března 2012 zúčastnili expozice s názvem Virtuální bitva v prostorách slavkovského zámku, která
události z roku 1805 přibližuje netradiční formou
multimediální projekce. Studenti se pomocí této
expozice, využívající prvky virtuální reality, přesunuli o více jak 200 let zpět v čase a mohli sledovat celou bitvu od jejího prvopočátku až po
úplný konec. Jednalo se o příjemné zpestření
výuky dějepisu.
A. Puppová, 1.B HT, ISŠ

Carving, kouzlení
s ovocem a zeleninou
Ve dnech 2. a 3. dubna probíhal na naší škole
kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny pod vedením
Luďka Procházky z Czech carvingového studia
v Benešově, který je propagátorem tohoto pozoruhodného gastronomického oboru a sám je
prvotřídní řezbář s řadou mezinárodních ocenění.
Po krátkém seznámení s nářadím učil studenty
gastronomických oborů vytvářet jednoduché zeleninové a ovocné ozdoby. Žáky, které tato zajímavá tvorba zaujala, mají možnost se nadále
zdokonalit v kurzu pro pokročilé, který se na naší
škole uskuteční v květnu. V tomto kurzu se
mohou zájemci naučit vyřezávat květy ze zeleniny a vodní melouny. Získané znalosti a dovednosti budou moci naši žáci uplatnit ve své
budoucí práci.
E. Havránková, ISŠ
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Je tady den, ne, není to sen. Máš narozeniny, maminko, a já Ti chci dát dárek jediný.
Abys šťastná, zdravá byla, s láskou, štěstím v srdci žila. Ať Ti dneska všichni přejí, ať se
s Tebou krásně smějí. Zvedám číši, připíjím, že ráda Tě mám a polibek sladký posílám.

Dne 11. dubna 2012 oslavila své 83. narozeniny
naše maminka, babička, paní

JIŘINA SLANINOVÁ

Prodejna KRÁSA A ZDRAVÍ
V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna

MASÁÎNÍ A LÉâEBNÁ KOSMETIKA TOPVET
Kosmetika – tea tree oil, konopí, granátové jablko
Bylinné extrakty – ãaje, sirupy, tobolky, oleje

www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

KADE¤NICTVÍ

Za všechnu lásku a starosti, kterou vždy rozdávala a stále rozdává, děkují
a hodně štěstí a především zdraví do dalších let přeje dcera Eva a syn František s rodinami.
Blahopřání
Dne 28. dubna 2012 oslaví manželé

JARMILA A ANTONÍN MRŇKOVI
zlatou svatbu
50 let společného života
Hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody
na další společné cestě životem ze srdce
přeje celá rodina a všichni dobří přátelé a známí.

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
KVĚTINY KORUNA
Brněnská 122, Slavkov u Brna

Změna telefonního čísla!
NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

721 184 239

Zámecké žesťové kvinteto v kapli Sv. Kříže

Foto: archiv

Velikonoční koncert
Zámeckého žesťového kvinteta
Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Velikonoční koncert, na který pozval čtenáře
Slavkovského zpravodaje před měsícem pořadatel akce, Zámek Slavkov – Austerlitz, se uskutečnil v krásných prostorách zámecké kaple
v neděli 15. dubna.
Zámecké žesťové kvinteto vystupuje při různých příležitostech téměř deset let. Název našeho souboru odkazuje na místo prvních
hudebních zkoušek souboru ve Slavkově. V současnosti jméno pouze popisuje významnou část
repertoáru, hudbu starých mistrů, která se v minulých stoletích často uváděla na zámcích.
Třetí dubnovou neděli jsme přivítali na Velikonočním koncertu naše věrné posluchače

ST¤ÍHÁNÍ PSÒ
Půjčky, úvěry, vyplácení exekucí pro lidi
s doložitelným příjmem. I pro začínající OSVČ.
Telefon: 721 688 667
www.pujcky-barta.cz
www.podnikatelska-pujcka.pujcky-barta.cz

Jitka Kubíčková
BUČOVICKÁ 154, SLAVKOV U BRNA

Tel. 776 714 580

i další návštěvníky ze Slavkova a okolí. Přítomné dámy i pánové se během programu zaposlouchali do skladeb různého charakteru,
které vytvořily silný dojem kombinace staré
hudby provedené v působivém prostředí našeho
slavkovského zámku.
Program jsme sestavili z intrád a fanfár J. I.
Linka, zazněl Menuet L. van Beethovena, Galliarda V. Otta, Suita o třech větách G. P. Telemanna. Závěrečný blok pak nabídl skladby staré
Anglie, jejichž autory jsou J. Stanley, W. Byrd
a J. Clarke.
Děkujeme všem návštěvníkům, které neodradilo pošmourné počasí a přišli si poslechnout hudbu starých mistrů. Na další hudební
setkání se těší
členové Zámeckého žesťového kvinteta

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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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Život jde dál, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. dubna 2012 uplynulo 9 let, co nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
Stále vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
Dne 27. dubna 2012 by se dožil 90 let pan

JAROSLAV UHLÍŘ
ze Slavkova u Brna
Vzpomeňte s námi – synové a dcera s rodinami.
Vzpomínka
Dne 2. května 2012 uplyne již 25 let, co nás navždy opustil pan

JAN KNOTEK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka, dcera Jana a synové Ivo, Luděk a Vít
s rodinami.

Vzpomínka
Dne 5. května 2012 by se dožil 80 roků pan

S TA N I S L AV K Ř I VÁ N E K
a dne 23. 6. 2012 vzpomínáme 28. výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Liba a synové Standa a Ivan s rodinami.
Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima už se nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 7. května 2012 vzpomeneme 5. výročí, kdy nás navždy opustila
manželka, maminka, babička a prababička, paní

OLGA KUČEROVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcera Olga,
synové Karel a Gustav s rodinami.
Vzpomínka
Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí. Ta rána stále bolí a zapomenout
nedovolí. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo měl Tě rád, vzpomíná dál.
Dne 8. května 2012 uplyne třetí smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka a celá rodina.
Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.
Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.
Nemá kdo potěšit a krutou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy nedovolí.
Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2012 vzpomeneme sedmé smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,
švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.

Vzpomínka
Dne 27. května 2012 uplyne 20 let, co nás navždy opustila
paní

M A R I E B O U B Í N OVÁ
S láskou vzpomíná syn Jenda s rodinou.
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Opustili nás
Ludmila Švecová (1931)
Zdeněk Cvilink (1929)

21. 3.
31. 3.

INZERCE
ČIŠTĚNÍ sedaček, koberců, kočárků, kožešin
- M. Škromachová, Křenovice, 605 414 856.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.
PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové přípojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 206 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
DOUČÍM matematiku na ZŠ. Připravím na
zkoušky z matematiky na SŠ. Tel. 737 660 474.
VYMĚNÍM měst. byt v Bučovicích 1+1 za
podobný, možno i větší ve Slavkově. Tel.
731 744 638.
PRODÁM pozemek ve Slavkově p.č. 3673/1,
rozl. 1083 m2 a p.č. 3698/18, rozl. 32 m2 ve vinohradech. Tel. 736 469 236.
PRODÁM Tera - Intek Pro 206 OHV 65 HP,
kola 5–12 se záv. 07, zátěž na kola i na předek.
Vozík Vares HV 220-S + držák. Příslušenství:
sekačka 1-bubnová GS, kultivátor MS 07 IN,
pluh obracecí GS - OP 001. Vše nepoužité – nevhodný dar. Cena 35 000 Kč. Tel. 608 410 809
ZA ODVOZ balení střešní krytiny Bramac
Moravská taška – 160 ks, břidlicově černá,
na paletě. Tel. 604 233 570.
KOUPÍM garáž ve Slavkově nejlépe na ZH
nebo U mlýna. Tel. 775 631 096.
PRONAJMU byt 2+1, 54,7 m2, ve Slavkově,
dům i byt po celkové rekonstrukci. Sklep,
parkovací místo. Blízko centra, klidná část
obce. Tel. 736 539 948.
STAVEBNÍ FIRMA hledá instalatéra/topenáře
kontakt: 775 744 703.
PRODÁM pozemek ve Slavkově v lokalitě ve
vinohradech: p.č. 3673/1, rozl. 1083 m2 a p.č.
3698/18, rozl. 32 m2. Tel. 736 469 236.
PRODÁM sad nad Zlatou Horou, 800 m2, neoplocený. Tel. 724 272 556.
NAUČÍM starší lidi na PC. Tel. 732 964 032.
VYMĚNÍME zrekonstruovaný DB 2+1,
3. podlaží, ve Slavkově na ul. Zlatá Hora
s doplatkem za větší. Tel.: 774 246 036
nebo 776 882 296.
PRODÁM 20 m3 vysušeného palivového
dřeva. Tel. 723 609 061.
KOUPÍM kozu na mléko pro dítě v okruhu
do 20 km od Slavkova. Tel. 737 410 620.
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Vážení přátelé dobré
country hudby a folku

Vynášení Moreny

Foto: archiv školy

Jaro, jaro, jaro už je tu!
Po letošní „zimě – ne zimě“ jsme se už asi
všichni těšili na pořádné jaro. Alespoň v naší
školce to tak bylo J. Koncem března jsme se
rozhodli se zimou jaksepatří rozloučit a přivítat
probouzející se jaro. Po tom, co jsme vyhnali
zimu – Morenu z naší školky a zahrady, jsme
přivítali mezi námi JARO krásnou písní: „Jaro,
jaro, jaro už je tu“. Abychom alespoň trošku
„pomohli“ sluníčku, které se na nás smálo

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

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

a zdravilo nás svými paprsky, pustili jsme se
všichni společně do stříhání a malování a naši
školku si jarně vyzdobili. Šlo nám to pěkně od
ruky, a tak i vás, kdo kolem Karolínky chodíte,
mohly brzy pozdravit naše první jarní kytičky.
Další velkou událostí, na kterou jsme se ve
školce hodně těšili a pečlivě se na ni připravovali, byla oslava velikonočních svátků. Pro nás
pro křesťany jsou to nejdůležitější svátky v roce.
Pán Ježíš se za nás vydal (zemřel a vstal
z mrtvých) a otevřel nám tak cestu do Božího
království. To je tajemství křesťanského slavení
Velikonoc, které jsme společně s dětmi odkrývali a poznávali. Je to ta nejradostnější zpráva
pro každého z nás. Znamením této radostné
zprávy je světlo velikonoční svíce. Společně
s dětmi jsme si takové malé paškálky (velikonoční svíce) vyrobili, aby si i doma během celé
velikonoční doby, mohli tuto velikou událost
připomínat.
Když jsme se sešli ve školce po Velikonocích, dozvěděli jsme se, že se na cestu do Božího království vydal náš kamarád Liborek,
který nás po dlouhé těžké nemoci opustil. Loučení je těžká a smutná věc, ale my věříme, že
Liborek žije a raduje se v Božím království
a v našich srdcích ho máme stále.
Za KMŠ Karolínka napsala

Účetní a daňová kancelář
Ing. Miroslava Obořilová, daňový specialista
✓
✓
✓
✓
✓

Vedení účetnictví pro malé a střední firmy
Daňová evidence
Zpracování mzdové agendy
Účetní a daňové poradenství
Založení společnosti s ručením omezeným

tel.: +420 605 215 033
Kanceláře
Slavkov, Pod Oborou 1511
Brno, Zahradnická 6

Online
mirka.oborilova@seznam.cz
www.daneaucetnictvi-oborilova.cz

Zdena Vičarová

V pátek 1. června proběhne na nádvoří slavkovského zámku 14. ročník přehlídky Folk
a country na zámku. Letošní ročník se uskuteční v rámci „Dnů Slavkova 2012.“ Koncert
zahájí v 19 h. brněnská folková legenda, skupina Folk team. Tato kapela měla hrát vloni na
naší přehlídce, ale bohužel kvůli dešti na ní nedošlo, tak jsme ji pozvali i letos. Od 20.20 h.
nastoupí na pódium skoro domácí sestava a sice
skupina Poutníci. Soubor zahraje jako vždy
svoje největší pecky jako jsou písničky Panenka, Pojďme se napít nebo Hotel Hillary. Též
předvede něco málo novějších skladeb ze svého
letitého repertoáru. Dalším účinkujícím bude
folková sestava Devítka. Ta se svojí zpěvačkou,
Jindřiškou Brožovou, dlouholetou sólistkou od
Pavla Lohonky Žalmana, začne hrát od 21.40.
Závěr festivalu Folk a country na zámku 2012
bude tvořit vystoupení české legendární
country kapely Rangers z Prahy od 23 h. Tuto
skupinu snad není ani nutné představovat. Na
její koncert se můžeme jen těšit. Celý program
bude uvádět Pepa Štross, který ke svému průvodnímu slovu zahraje taky něco málo svých
písniček.
Samozřejmě budou připraveny stánky s občerstvením. Vstupenky budou v předprodeji
zhruba dva týdny před akcí. Seženete je v prodejně KNIHY DÁRKY Skaličková – Pokorná
na Palackého náměstí 85 tel. 544 221 603. Zde
budou stát 150 Kč, přímo na místě bude jejich
cena 180 Kč. Doporučuji jejich nákup předem
a těším se s vámi, za pořadatele Město Slavkov
u Brna a za účinkující, na shledanou.
Váš Jiří Karas Pola

Rangers

Foto: archiv skupiny

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna,

Za Branou 279

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

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

www.koberce-pvc.cz
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Rady do zahrady – duben
Pranostika: Suchý březen,mokrý máj – bude
humno jako ráj.
Jelikož vše intenzivně roste je zapotřebí dostatek vody. Předešlé období nám moc vody nedalo a pokud opět nebude pršet, je nutné doplnit
vláhu zálivkou. Většinou zaléváme hadicí nebo
kropící konví. Dnes je již dostupná i kapková
závlaha pro menší zahrádky. Je úsporná především s ohledem na spotřebu vody a tím, že zavlažujeme přímo k rostlinám můžeme omezit
i výskyt plevelů a houbových chorob.
Tento měsíc patří mezi pracovně nejnáročnější. Nejenže vysazujeme nové rostliny, ale
musíme likvidovat plevele. Vyplatí se likvidovat již malé rostliny. Je nutno častěji zakleknout
a pečlivě záhony ručně vyplít. Největší chybou
je nechat plevele vykvést a vysemenit.
V tomto měsíci začíná být největší tlak chorob a škůdců. Neustále sledujeme všechny části
rostlin a předcházíme problémům. Zaměříme se
na květy, drobné vyvíjející se plody a malé části
rostlin. Především nás budou trápit pilatky, obaleči, vrtule třešňová, mšice a z chorob strupovitost a padlí. Ošetření našich stromů by se mělo

provádět plošně. Je vhodné se dohodnout se
sousedy na společné ochraně.
Přihnojujeme především dusíkem. Pokud
však pozorujeme poruchy ve výživě, je vhodné
podpořit zdravý růst mimokořenovou výživou
postřikem na list. Například světle žluté listy
mohou signalizovat nedostatek železa. Při nedostatku hořčíku se na listech objevuje světlezelené, později žlutobéžové zbarvení okrajů
a částí pletiv mezi hlavními nervy. Použijeme
hnojiva na list se stopovými prvky.
V zeleninové zahradě již můžeme vysazovat
předpěstovanou sadbu poloraných kedlubnů,
květáků, hlávkového zelí nebo letní kapusty,
rajčat a papriky.
Křehkou sadbu nám mohou ohrožovat slimáci. Připravíme si na ně nástrahy a likvidujeme je i sběrem.
V květnu je na zahradě nejvíce práce. Neměli
bychom však zapomínat, že zahrada by měla
být zdrojem aktivní relaxace, ale především
i odpočinku.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Jaroslav Hanák (na koni) s trenérem Miroslavem Kantkem ve Slavkově v r. 1959

Foto: archiv S. Stejskala

O Leciánovi, ale i dostizích ve Slavkově
Když jsme připravovali článek o nezvané
návštěvě lupiče Leciána ve ve Slavkově bylo
zřejmé, že vedle zápisů četnické stanice a kroniky přece jen chybí pohled někoho z okruhu
rodiny.Naše pátrání bylo úspěšné, podařilo se
zjistit, že v Brně na univerzitě pracuje pan Jaroslav Hanák – vnuk postřeleného strážníka
Eduarda Hanáka.
Jak nám při návštěvě potvrdil, vyslechl si
z vyprávění dědečka a babičky dvě verze této
události, obě se ale shodovaly v tom, že se lednového večera roku 1927 dědeček skutečně
střetl s obávaným postrachem Moravy, tak jak
jsme to ostatně popsali v našem článku.
Náš rozhovor pokračoval i vzpomínkou na
dostihy ve Slavkově, kdy jako mladý jezdec
vyhrál hned úvodní závod dostihového dne

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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v září 1959 na trati – louce
na pravém břehu Litavy.
I tyto zkušenosti přispěly
k jeho rozhodnutí studovat
veterinárního
lékařství.
Dnes je slavkovský rodák –
prof. MVDr. Jaroslav
Hanák, DrSc. (na snímku)
přednostou Kliniky chorob
koní Fakulty veterinárního lékařství Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno. Zastával a zastává řadu funkcí ve vědeckých společnostech,
radách ale i v dostihovém sportu.
Absolvoval řadu studijních a přednáškových
pobytů v zahraničí např. v USA, Velké Británii,
Švédsku a dalších zemích. Je rovněž autorem
řady publikací.
Prof. Hanák o sobě říká, že je vlastně světoběžník, ale bylo patrné, že na dětství strávené
ve Slavkově si zachovává dobré vzpomínky.
Stanislav Stejskal

V březnu jsme pořádali velmi zajímavou
přednášku MUDr. Jany Fojtíkové o diabetické
neuropatii a mozkových příhodách. Protože
nervy procházejí od mozku až ke končetinám,
mohou být postiženy periferní orgány ruce
a nohy, co se projevuje poruchami citlivosti,
mravenčením, pálením, křečemi, otoky. Při postižení vegetativních orgánů může docházet
k poruchám srdečního rytmu, poruchám trávení
a vyměšování. Co třeba dělat, abychom onemocnění ovlivnili? Mít dobrou kompenzaci diabetu, bez výkyvů krevní glykémie. Pravidelně
chodit na kontrolu k neurologovi, kardiologovi,
cévnímu a očnímu lékaři. Pečovat o hygienu
rukou a nohou. Diabetici by měli chodit na suchou pedikúru, dávat pozor na otlaky, oděrky,
puchýře. Nosit zdravotní obuv s anatomicky tvarovanou stélkou, bavlněné ponožky bez gumiček a švů. Nechodit ani v létě bosky ani
v levných „gumových pantoflích“. Procvičovat
pohyblivost rukou a nohou. Při podezření na
mozkovou příhodu ihned zavolat záchranku
a pacienta převézt do nemocnice. Laicky poznáte, že jde o tento vážný stav, když je pacient
dezorientovaný a mluví zmateně, nedokáže se
zasmát, nedokáže zvednout obě ruce nad hlavou.
Chci upozornit na rostliny, které jsou dostupné každému a od pradávna se používaly
v lidovém lékařství. Kopřiva – žahavý zázrak,
není jen krmivo pro drůbež a hnojivo pro zahrádkáře. Odvar z mladých lístků působí na detoxikaci organismu, proti jarní únavě, jako
antirevmatikum. Měl by se užívat 3 týdny a pak
udělat pauzu. Výtažek se používá do šamponů
proti lupům a vypadávání vlasů. V kuchyňské
úpravě se používají 3–4 mladé vrcholové lístky
do polévek, salátů, bramboráků. Pampeliška –
smetanka, používá se celá rostlina při léčbě nachlazení. Čerstvé lístky se přidávají do salátů,
hořčiny působí na snižování glykémie. Z květů
se připravují sirupy a med, protože obsahuje
hodně cukru, není vhodný pro diabetiky.
V květnu pokvete černý bez, o kterém se říkávalo: „Před heřmánkem smekni, před bezem
klekni.“ Limonáda vhodná i pro diabetiky: Do
sklenice vložte čerstvé omyté květy bezu, přelijte neslazenou minerálkou a nechte vyluhovat
přes noc, přeceďte a přidejte citronovou šťávu.
Mezi sezonní zeleniny patří také ředkvička
a hlávkový salát – král máje. Obsahují cenné
vitaminy, minerály a vlákninu a jsou dobře stravitelné. Štiplavou chuť z ředkviček odstraníte
tepelnou úpravou, nebo přelitím studenou
vodou a uskladněním přes noc v ledničce. Hlávkový salát s různými zálivkami můžete mít
k hlavnímu jídlu, ale také k večeři. Potřebujete
2 uvařená vejce, sýr Nivu, bílý jogurt, nebo majolku, sůl, pepř, olej.
Omytý salát natrhat, vajíčka a Nivu rozdrobit
a zalít okořeněnou jogurtovou směsí, všechno
promíchat. V létě můžete přidat rajčata a ochutit citronovou šťávou.
Ještě připomínáme, že kurz nácviku paměti
pokračuje v úterý 29. května od 14 hodin na poliklinice. Ti, kteří s námi pojedou na ozdravný
pobyt do Bibione, musí v naší kanceláři zaplatit zálohu do konce května.
Marie Miškolczyová
Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, na flash disku, popř.
na disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.
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Program římskokatolické
farnosti

Obnova kaple ke 300. výročí Urbánku
Když jsem plánoval opravy na tento rok, ani
se mi nezdálo o tom, že by kaple na Urbánku
slavila své kulaté 300. výročí. Je to symbolicky
zajímavé, že dokončení opravy kaple v interiéru včetně postavení křížové cesty se takto
historicky zapíše do kalendáře. Postavení křížové cesty je tak k tomuto jubileu důstojným
zviditelněním kaple i poutního místa. Na
1. květen se nahlásili na první pouť farníci
z Rousínova. Tradiční pouť bude v neděli 27.
května, v 17 hodin se vydá procesí po křížové
cestě a v 18 hodin bude před kaplí mše svatá.
Na pouť navážou za týden Svatourbanské hody.
V loňském roce 2011 proběhly nákladem
611 000 Kč opravy střech a pláště kaple. Letos
pokračujeme obnovou omítek, na vnějším
soklu i v interiéru. Uvnitř kaple dojde k zabezpečení prasklin zdiva a opravou ostatních
omítek včetně klenby, kde se musí odstranit
akrylátové vrstvy barev. Výmalbu určili památkáři v odstínu bílé, bude to důstojné,
zvláště se bude v interiéru vyjímat oltář, který
jsme získali z vyřazeného inventáře jedné farnosti a který v sobě ponese věrnou kopii známého obrazu svatého Urbana nad Slavkovem
z roku 1712. Oltář se již restauruje a kopii obrazu připravujeme. Dále bude opraven vstupní
portál a dveře a opravena dlažba. Část dlažby
vpředu u oltáře bude nahrazena novou ve stylu
původní, pískovcové. Okna s kovovými rámy
budou také vyměněna s novým zasklením,
před ně budou předsazeny kované mříže s mo-

tivem kování nakoso. Novotou bude rozvod
elektroinstalace, který bude připravený pro budoucí elektrifikaci objektu s plánovaným vnitřním osvětlením. Na závěr bude třeba obnovit
dešťové strouhy a upravit srovnání terénu tak,
aby dešťové vody mohly odtékat směrem od
objektu.
Letošní rekonstrukce si vyžádají 540 000
korun. Na opravu kaple máme požádáno o dotace Obce s rozšířenou působností (ORP), Jihomoravského kraje a Města Slavkova,
počítáme s podílem farnosti. Podíl dotací,
pokud budou poskytnuty, je 401 000 Kč.
Z loňské sbírky zůstalo 26 000 Kč, zbývajících 113 000 Kč musíme ještě shromáždit.
Sbírka, která loni významně pomohla ke krytí
nákladů, bude pokračovat i v roce 2012. Na dokončení oprav kaple můžete přispět na účet
Římskokatolické farnosti, č. 1561234389/0800,
variabilní symbol 255. Na požádání vám vystavíme doklad o daru, který můžete zahrnout do
snížení základu daně. Dárci od výše daru
5000 Kč budou uvedeni na „Pamětní desce
dárců“, která bude umístěna u vchodu uvnitř
kaple. Za vaši pomoc srdečně děkujeme.
Věříme, že dokončení obnovy „Urbánku“
se stane i vaší starostí a že se najdou dárci,
ochotní přispět na rekonstrukci této viditelné
a živé památky, která nás zdraví svým jasem
při každém pohledu na vrchol nad Slavkovem.
Za farnost P. Mgr. Milan Vavro, farář

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

…jen jedna matka na celém světě
Blíží se svátek našich maminek i babiček –
„Den matek“, který připadá každoročně na druhou květnovou neděli. A tak spolu s poděkováním za jejich obětavou péči a lásku přinášíme
několik citátů právě o nich:
„Je tisíce hvězd na nočním nebi, tisíce mušlí
na březích moře, tisíce ptáků v oblacích, tisíce
motýlů na loukách, tisíce kapek rosy po ránu, ale
jen jedna matka na celém světě.“ (G. Cooper)
„Není nic půvabnějšího než matka s dítětem
v náručí a nic důstojnějšího než matka uprostřed
mnoha dětí.“
(J. W. von Goethe)
„Rozhodnutí stát se matkou je to nejzásadnější. Je to rozhodnutí, že vaše srdce bude navždy chodit mimo vaše tělo.“
(E. Stone)
„Děti jsou kotvy, které drží matčin život.“
(Sofoklés)
„Matka je někdo, kdo může zaujmout místo
kohokoliv jiného. Její místo však nemůže zaujmout nikdo.“
(Mermillod)
„K nim přicházíme vždycky z velké dálky, ať
z domu přes ulici nebo z města na rovníku,
vždycky nás budou vítat jako ztracené. Pamatují

se ještě na tu dobu, kdy jsme žili tak neskonale
blízko jejich srdci, že nikdy nebudeme žít blíž.
Proto milujeme své matky.“
(E. Petiška)
„Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku
a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se
svým mužem, aby obětovali výroční oběť.“
(Bible – 1. Samuelova 2,19)
,,Tlak, kterému je po celý den vystavena
matka tří dětí od čtyř do desíti let, je takový,
že v porovnání s ním se může pracovní den ředitele továrny považovat za oddechový čas.“
(P. Daninos)
„Mami, je Den matek a tak odpočívej! Hlavně
se nezabývej žádnými domácími pracemi! Jednoduše předstírej, že jsi já!“
(anonym)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve na
sobotní bohoslužby konané 12. a 26. května na
adrese Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9
hodin společným studiem Božího slova a od
10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota
v 7.30 h.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 3. 5. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 4. 5. dopoledne.
Udílení svátosti nemocných v kostele, pátek
4. 5. v 18.00.
Pěší pouť do Žarošic 8. 5. v 10.00 od kostela,
16.30 mše sv. pro poutníky.
Koncert duchovní hudby, Trio od Sv. Jakuba,
neděle 13. 5. v 16.30, kostel Vzkříšení Páně.
Jeden den na Petrově pro děti, čtvrtek 17. 5.
Svatodušní novéna, 18. – 26. 5. kostel.
Svatodušní vigilie, sobota 26. 5. ve 20.30, obnova biřmování, biřmování nově pokřtěných
a dospělých
Slavnost Seslání Ducha Svatého, neděle 27. 5.
Pouť k sv. Urbanu na Urbánku, neděle 27. 5.
v 18.00 (křížová cesta v 17.00).
Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Podvečerní minikoncert
Vážení příznivci verše, hudby a zpěvu přijměte naše pozvání na podvečerní minikoncert: „Pro každého něco“. Zazní verše
a písně
(klasika, opera, opereta, jazz
a country)s doprovodem. Vystoupí deset místních účinkujících. Můžete-li, přijďte ve středu
16. 5. 2012, od 18 do 19 hodin do Husova
sboru, Jiráskova 959, ve Slavkově u B.
Vstupné dobrovolné.
Za pořadatele vás upřímně zve
Antonín Kuchař a Milan Vostřel.

Koncert duchovní hudby
Římskokatolická farnost ve Slavkově u Brna
zve na koncert duchovní hudby Tria od Sv. Jakuba. Zveme vás do farního kostela Vzkříšení
Páně v neděli 13. května v 16.30 h. Hrát bude
Martin Jakubíček – varhany, Karel Plocek –
viola, Martin Řihák – zpěv. Na programu
budou skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, R.
Schumanna, F. Schuberta, E. Drakea, J. Ch.
Schickhardta a dalších autorů. Vstupné je dobrovolné.

4/2012

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

25

Franto, díky!

Den otevřených dveří na golfu
Golf Club Austerlitz si vás dovoluje pozvat na
Den otevřených dveří, který se bude konat na
golfovém hřišti ve Slavkově u Brna v neděli
6. května od 9 do 15 hodin s programem:
Pro prvních 50 návštěvníků bude připraveno
male občerstvení zdarma. Uvítání a prezentace
hostů, seznámení se základy golfové hry, dlouhé
a krátké rány, patování, ukázka golfových úderů
v provedení profesionálních trenérů PGAC
a členů Tréninkového centra mládeže GC Austerlitz, možnost ověřit si golfové údery na tréninkové ploše, nabídky golfového zboží,
seznámení přítomných s pravidly golfového
klubu, možnost občerstvení v klubové restauraci.
Mimořádná nabídka pro prvních 20 zájemců
o řádné členství. Po uhrazení vstupní platby –
odpuštění ročního hracího poplatku.

Zemřel náš předseda, Mgr. František Meitner. Člověk, který stolnímu tenisu obětoval
vše.
Dobře víme, co všechno dokázal zařídit, dojednat, zorganizovat.
Dostál svému slovu a přinesl do Slavkova
u Brna 3. ligu a krajský přebor mužů, tím splnil
sen nás hráčů zahrát si tuto prestižní soutěž.
Kdo by si jen pomyslel, že uvidí za zelenými
stoly ve Slavkově taková mužstva jako Mittal
OSTRAVA nebo El-Niňo PRAHA.
Když jsme náš oddíl přestěhovali do Komořan, založil oddíl žen a úspěšně s nimi bojoval

ve 2. lize. Teprve po
Frantově
odchodu
zjišťujeme, jakou oporu jsme v něm měli.
Nelitoval času, ani
svého volna udělat pro
oddíl maximum.
Chybět bude i dětem, kterým se s velkým elánem věnoval a učil
je základům stolního tenisu.
Odešel člověk František Meitner. Franto,
nikdy nezapomeneme!
Oddíl TTC Komořany

Za GCA prezident Jiří Kovář
Závody fechtlů na trati u Likosu

Plán akcí beachvolejbalu
Sportovní klub SK Beachvolleyball Slavkov
o.s., vás zve k návštěvě akcí, jejichž je v roce
2012 pořadatelem. Předkládáme vám nabídku
nejvýznamnějších akcí:
• MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DO
23 LET (MUŽI A ŽENY) – 16. a 17. června
• Region CUP 2012 – regionální turnaj v kategoriích muži, ženy a mixy (23. a 24. června
2012)
• MINIBEACH – nový model turnajů pro mládež (29. června)
• Amatérské turnaje pro příchozí (veškeré neděle v průběhu července a srpna)
• Český pohár v beachtennise
SK Beachvolleyball

MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, dovolte, abych vás informoval o zahájení motocyklové sezony našeho motoklubu. První závod byl odstartován 31. března
pod názvem Crossfest Cup už počtvrté na trati
u Likosu. Vyznačenou a vykolíkovanou dráhu
pokropili hasiči už brzy zrána. Po té následovala technická přejímka strojů a výzbroje
jezdců. I přes velmi chladné a větrné počasí nás
překvapila vysoká účast závodníků. Po přejímce
byla odstartována první třída. Celý závod byl
zdařilý a naštěstí bez deště. Výsledky všech tříd
jsou zveřejněny v informační skříňce a na internetu. Další závod připravujeme na 28. dubna

Jeďte s námi Noční přejezd! Závody fechtlů
Sdružení Austerlitz Adventure pořádá již čtrnáctý
ročník orientační soutěže na
horských kolech Suicidal
Night Trophy. Startuje se
v pátek 18. května ve 20 hod.
na zatím tajném místě. Napovědět lze jen to, že po několika ročnících na Vysočině a v Bílých Karpatech
se zase pojede o něco blíže našim končinám.
Jeďte s námi Noční přejezd! Nejde jen o to
dobře se umístit, ale hlavně změřit své síly a dokázat, co v tobě je. A přežít. Závodí se ve dvojicích na trati dlouhé přes 50 km, na níž jsou dvě
občerstvovací kontroly a spousta záludností způsobených nejen obtížností terénu.
V sobotu se všichni zabaví podle svého gusta,
můžou si zahrát fotbálek nebo třeba jen odpočívat na dece. Po vyhlášení výsledků začíná afterparty s grilovačkou. V neděli kolem oběda se
závodníci objednaným autobusem vrací domů.
Přihlášky i podrobné informace o soutěži jsou vyvěšeny na www.austerlitz-adventure.cz. Těšíme
se na známé i nové tváře na startu, ale hlavně na
setkání v cíli.
Austerlitz Adventure, o.s.

Foto: R. Lánský

MK Austerlitz vás zve na
vytrvalostní týmový pětihodinový závod fechtlů, který
se koná v sobotu 28. dubna
na závodní trati u Liko-su.
Start je v 10 hodin.
MK Austerlitz vás zve
v sobotu 19. května na AusterliCZ Fechtl Hill Cup č. 5, který se koná
v serpentinách Slavkov–Rousínov. Start závodu
od 11 hodin.

Sraz atletů
Je tomu již pár let, co se zastavily stopky,
tretry jsme pověsili na hřebík, uklidili stadion
a odešli do svých domovů, abychom se vraceli
v krásných vzpomínkám na tyto časy Atletického oddílu Slavkov. Po dvou letech, kdy jsme
se sešli, oprašme fotky, vzpomínky na tyto
krásné časy. Jsi-li bývalý atlet, fanoušek či
nová atletická hvězda, přijď za námi v sobotu
5. května v 18 hodin do Zámecké vinárny
„U Edy“, vchod u kostela. Tel.: 602 454 010 –
Eda A.
Těší se E.A., M.Ž.

opět na juniorské trati u Likosu. Tento závod se
pojede 2x 2 a půl hodiny.
V dubnu zahájili také terénáři. V celorepublikovém závodě Meteor Cup reprezentoval náš
MKA Michal Vašina, který ve Vážanech nad Litavou skončil na 4. místě. V tomto závodě startovalo 7 týmů. Dále bych se chtěl zmínit
o Lukáši Michalíkovi, nadaném terénáři, který
v letošní sezoně nebude moci závodit, neboť je
v rekonvalescenci po náročné operaci kolena.
Také je dlužno informovat o přípravě na sezonu
našeho loňského mistra republiky silničních
motorek 125 ccm – Oldy Hanáka. Ve tř. 600
ccm skončil na 10. místě. Nyní se připravuje na
prestižní závod v Irsku – Cooksteowne 100. Tohoto závodu se zúčastní tři reprezentanti za Českou republiku. U nás bude pro Oldu první
závod, jako každý rok, ve Starém Městě, kde
pojede ve třídě 125 a 600 ccm.
J.M.

Fotbal v květnu
A mužstvo – I. tř. JmKFS
so 12. 5., 16.30 h. – Jevišovice
so 26. 5., 16.30 h. – Bořitov
B mužstvo – III. tř. OFS
so 5. 5., 16.30 h. – Bošovice
ne 20. 5., 16.30 h. – Heršpice
dorost – I. tř. JmKFS
so 12. 5., 14 h. – Kunštát
so 26. 5., 14 h. – Tišnov
st. a ml. žáci – I. tř. JmKFS
ne 6. 5., 9 a 10.45 h. – Medlánky
út 8. 5., 9 a 10.45 h. – Kuřim
ne 20. 5., 9 a 10.45 h. – Rousínov
st. a ml. přípravky – OP OFS
ne 13. 5., 10 a 10 h. – Pustiměř
ne 27. 5., 10 a 10 h. – Bučovice
Všechna mistrovská utkání se hrají na městském
stadionu a hráči všech mužstev se těší, že je v co
nejvyšším počtu přijdeme povzbudit!
rs
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Přijďte mezi nás!

Představení Princezna ryba

Foto: archiv divadla

Zcela přecpaný sál na představení
Princezny ryby
Minulou sobotu a neděli bylo možné zhlédnout premiéru a 1. reprízu pohádky Princezna
ryba v podání nejmladších herců Farního
ochotnického divadla Simsala Bim. Oba dny,
ale zvláště v neděli sál v Pastoračním centru
doslova praskal ve švech. Už při otevření stálo
před budovou asi 50 diváků. Bylo připraveno
60 míst, která se okamžitě zaplnila a dalších
cca 20 židlí se muselo do sálu vecpat.
A diváci stále přicházeli. Předejít kolapsu se
podařilo jen díky tomu, že se uzavřel hlavní
vchod. Zbytek diváků zůstal stát, matky vzaly
malé ratolesti na klín, aby uvolnily místa, ale
bohužel i přesto se na některé nedostalo a museli odejít. Omlouváme se všem, kteří přišli, ale
nemohli pohádku vidět. Naštěstí se v nadcházejícím víkendu budou konat ještě dvě reprízy.
Co říci k představení? Pohádka Princezna
ryba je remake loutkové pohádky, kterou mělo
divadlo na svém repertoáru jako úplně první.
Scény vytvořil náš scénograf, herec a režisér
Marek Kuchta ve spolupráci s vedoucí divadelních dorostenců, Simsaláčat, Janou Zrebnou.
Kulisy do scény mlýna měly o víkendu také
premiéru, protože je Marek maloval v předchozím týdnu. Takže si můžete vychutnat malebnou vesnickou scenérii s ponurým hradem
na kopci a s mlýnem v jehož náhohu žije začarovaná princezna-ryba. Možná stojí za zmínku,
že mlýnské kolo, které se opravdu točí, bylo
vyrobeno jako zvětšená replika kola z původní

loutkové pohádky. A prozradím, že pohon kola
je ruční a otáčet s ním není zrovna lehké. Proto
se jej zhostil festovní mládenec a představitel
čaroděje Řimbucha, Radim Zrebný, kterého jste
mohli vidět hrát nejen v představeních Simsaláčat, ale i v shakespearovských hrách starších
Simsalabimáků.
Také prozradím, že v pohádce můžete vidět
i dva nováčky, pro které je toto představení
první. Jsou to Martin Bár, představitel mlynáře
a Barunka Šujanová, která si na začátek střihla
miniroli šaška. Z jejich projevu je zřejmé, že
v nich dřímá velký talent, který, jak doufám nenechají zahálet. Také stojí za zmínku, že tato
pohádka je již několikátým režijním počinem
dvojice Magdalena Melicharová – Adam Šimoník, kteří patří k zakládajícím členům divadla
a byli to právě oni, kteří hráli před 11 lety v původní loutkové verzi této pohádky. Magda hrála
statkářku a Adam hlavního hrdinu Martina. Oba
jste je mohli vidět v tandemu Kateřina – Petrucio ve Zkrocení zlé ženy, které od loňského
podzimu uvedlo naše divadlo celkem devětkrát.
Třetí a čtvrtá repríza pohádky Princezna
ryba v podání herců Farního ochotnického
divadla Simsala Bim se konala o víkendu 21.
a 22. dubna.
Přeji všem, kteří navštívíte představení pohádky Princezna ryba, příjemnou zábavu a radost z toho, že ochotnické divadlo ve Slavkově
opět žije.
LN

Cesta za zdravím
Řešení
chronických
problémů
alergie, astma, gynekologické potíže,
bolesti hlavy, ekzémy, zažívací potíže,
bolesti kloubů

www.jonas-klub.estranky.cz
tel. 604 994 476, Marie Zdražilová
Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Prodej
• bylinné přípravky
pro děti i dospělé
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• měření glykémie
• konzultace
a poradenství

Farní ochotnické divadlo
Simsala Bim ve Slavkově
u Brna přijímá nové členy
a spolupracovníky!
Chtěli byste hrát ochotnické
divadlo? Máte výtvarné sklony a chtěli byste se
podílet na výrobě kulis a divadelních scén nebo
jste kreativní a bavilo by vás vytvářet divadelní
kostýmy? Jste technicky založení a bavilo by
vás pracovat s jevištní, zvukovou či osvětlovací
technikou?
Pak neváhejte a do 15. května telefonujte,
emailujte na tyto kontakty: tel.: 774 479 774
(denně mezi 16. a 17. hodinou), e-mail: simsalabim@farnostslavkov.cz (uveďte své
jméno a příjmení, věk, odkud jste a co byste
v divadle chtěli dělat a nechte na sebe kontakt
– telefon, e-mail).
Pozice herec, herečka (předpoklady):
- muži, ženy mladší i starší generace a mládež od 17 let
- chuť hrát a alespoň troška hereckých vloh,
- bez vady řeči, ukázněnost a zodpovědné
chování,
- ochota chodit na zkoušky (1x za týden 2
hodiny) a naučit se text role,
- malá tréma vůbec nevadí, tu mají všichni.
náplň činnosti:
- příprava a hraní divadelních představení
(nemusí hrát v každém představení)
- příprava a realizace kulturních programů
a vystoupení
Pozice divadelních výtvarníků (předpoklady):
- výtvarné schopnosti, kreativita
Náplň činnosti:
- samostatná práce nebo spolupráce s hlavním scénografem na výrobě kulis a tvorba scén
- dotváření divadelních kostýmů z hotových
polotovarů nebo šití nových divadelních kostýmů
Pozice jevištních techniků (předpoklady):
- technická erudice
Náplň činnosti:
- samostatná práce nebo spolupráce s hlavním zvukařem a osvětlovačem.
- ovládání jevištní techniky, stavění a montáž kulis.
Vítáni jsou především zájemci ze Slavkova
a okolí. Příslušnost k farnosti není podmínkou. Informace o souboru divadla najdete
na webu simsalabim.farnostslavkov.cz
Po 15. květnu uspořádáme schůzku s novými zájemci, a domluvíme se na spolupráci.
Děkujeme a těšíme se na vás!
Simsala Bim
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Junák Slavkov v březnu
V březnu se uskutečnilo několik akcí, o kterých chceme informovat čtenáře
Slavkovského zpravodaje.

Úryvky z Kroniky Dvojky
Výprava do Lulče 2012
V pátek 16. března se Želvičky z Dvojky vydaly na společnou výpravu s Gepardy z Jedničky do nedaleké Lulče. Holky klubovnu
i okolí již znaly, podnikly sem tradiční výlety
již několikrát.
Program na páteční večer byl jasný - hry, hry
a zase hry, proto jsme se na výpravu přece těšily. Nejbáječnější bylo, že hlášená předpověď
počasí na víkend – slunečno(!) – opravdu vyšla.
Proto jsme nelenily a v sobotu jsme dopoledne
nejprve zvládly kratší procházku. Dobrý oběd
vystřídaly hry a opáčko starých a naučení pár
nových znalostí pro blížící se závody. Za týden
nás totiž čekal skautský závod Slunovrat. Pak
jsme opět sbalily batůžky a hurá na drobet delší
procházku po krásném okolí Lulče.
Cestou jsme se bavily hrou „Nálety“ a po-

znávaly rostlinky a stromy, které již známe
i neznáme. Jako odměnu po vysilujícím, ale
krásně prožitém dni na sluníčku jsme si zasloužily dobrou večeři. Dnešní oběd vařily
holky, a tak nám večeři připravili kluci.
Večer jsme si zahráli ještě pár her, v neděli
nás pak čekala cesta zpět domů.
V Lulči je to prostě vždycky super!
Junácký slunovrat – 22. ročník soutěže Junáka
Slavkov
Letošní téma závodu ukrývala název „Dvacet
tisíc mil na moři“. Kluci z Dvojky startovali ve
dvou hlídkách. První hlídka, která závodila ve
složení Kráva, Lukáš, Jája a Marťa obsadila v kategorii skauti a skautky 6. místo. Druhou hlídku
vytvořil Honza Pruch, Honza Petřík a Peťa obsadila krásné 2. místo ve stejné kategorii.

Sběr železného šrotu
V sobotu 31. března jsme uspořádali
v našem městě sběr železného šrotu. Výtěžek
z této akce využijeme pro obnovu táborového
vybavení a opravy společné budovy kluboven
na sídlišti Nádražní.
Úspěch akce je každoročně podmíněn pomocí starších i bývalých členů střediska, rodičů
a příznivců skautingu.
Děkujeme všem, kteří nám přišli pomoct, vážíme si podpory občanů, kteří nám také letos
umožnili odvézt těžší nebo rozměrné věci
a zlepšit tak výsledek celé akce.

Junák jako největší skautská organizace
v naší zemi také nejviditelněji připomíná stoleté výročí českého skautingu, který poprvé do
praxe uvedl profesor A. B. Svojsík na letním
stanovém táboře v roce 1912.
Významným dnem v sérii oslav bude úterý
24. dubna. Zveme vás, netradičně, k programu
v České televizi, která odvysílá pásmo věnované českým skautům, se Svojsíkem řečeným
„Junákům“.
Informace nabízí také následující webová
adresa: http://krizovatka.skaut.cz/projekty/celostatni-akce/oslavy-100-let/24duben2012/.
Aktuality z činnosti Junáka Slavkov najdete na
webu naší organizace www.junakslavkov.cz.
Středisková rada Junáka Slavkov

JINLONG CLUB

KVĚTEN

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
4. 5. DJ Tublat and DJ Dave Oldies music 80´ 90´ léta
5. 5. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
11. 5. DJ MIKE IN THE MIX/ Dance /Club /House/
Techno/ R&B
12. 5. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´ léta
18. 5. DJ Jaroš Petr / Oldies music
19. 5. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k - Rockotéka Live
(show)
25. 5. DJ MIKE IN THE MIX/ Dance/ Club/ House/
Techno/ R&B
26. 5. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´ léta

Okolo Flander na drezíně
Poslední březnovou sobotu absolvoval Ivan
Křivánek turistickou verzi cyklistického závodu
Okolo Flander na replice dřevěného kola bez pedálů barona von Draise z roku 1817. Trať 87 kilometrů kolem města Oudenaarde byla
okořeněna 12 kopci s nevídaným stoupáním
21 %. Kostkové úseky – známé pavézy se většině závodníků podařilo překonat jen chůzí vedle
kola. Chladné a větrné počasí s vlhkým podnebím, to vše znepříjemňovalo jízdu na 87, 138
a 244 km cca 18 500 přihlášeným hobíkům. Postupné překonávání kopců bylo silné kafe i pro
zdatné cyklisty, natož na 32 kg vážící drezínu.
Respekt k budoucím ještě neujetým kilometrům
byl velký, ale do poloviny jízdy to zatím šlo.
Potom se začaly dít věci. Závodníci se tří tras
se začali sjíždět a utvořili obrovský cyklistický
had. Brzdění na dresíně je pouze opřením bot
o vozovku a dřevěné kolo se malinko vlní.
Z prudkých kopců jela drezína velice opatrně. Po
občerstvovací stanici na 55 kilometru se blížili
poslední kopce a únava byla znát na všech soutěžících. Trať je stavěna tak, aby kopce v druhé
části byly ty nejdelší a nejstrmější. Až tady se
projevily jarní natrénované kilometry. Cyklistů
i diváků na trase přibývalo a dresína byla atrakcí.
Předposlední kopec Oude Kwaremont předčil
všechny představy. Dlažba – kočičí hlavy nutila
k dlouhé chůzi skoro všechny. Při jízdě dolů
z kopce byl vidět poslední kopec Pateberg – úzká
strž s kostkovou dekorací. Ihned po nájezdu začali někteří jedinci couvat na kole, tak to se ještě
nevidělo. I nejdražší kola za statisíce se poroučela k zemi. Závěr kopce nedovoloval skoro
chůzi a fotoreportéři měli z nás cyklistů hody.
Následoval optimistický rozhovor pro belgické

Oslavy 100 let českého skautingu

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Velikonoční požár bytu
Ivan Křivánek na trati

Foto: archiv IK

rádio a posledních 12 kilometrů. Mazání zadku
už nepomáhalo, křeče sice nebyly, ale tělo nechtělo poslouchat. A ještě 8 kiláků. Otlačené pozadí nutilo k poposedávání. Ještě jedno natáčení
stylu jízdy pro televizi a drezína s jezdcem dost
zpomalila. Poslední tři kilometry se zdály velmi
dlouhé. Trápení to bylo, ale meta 1 km do cíle
silně přitahovala. Bolest, nebolest, projetí do cíle
a hotovo.
Moderátor při dojezdu dřevěné kolo přehlédl,
a tak se muselo projet cílem ještě jednou i pro televizi. Doprovod – Jarda Brablc na vysokém historickém kole a Jirka Mazal na horském kole
přijeli o půl hodiny dříve.
V nedělním závodě profesionálů byl vidět
ohromný zájem Belgičanů o cyklistický sport.
Na vrcholy kopců se nedalo pro početnost fanoušků vůbec dostat, ale byl to zážitek sledovat
nejlepší z nejlepších z blízka, jak jedou námi projeté kopce a hned 3x za sebou.
Druhá šestitýdenní fáze jarní přípravy bude
zaměřena na kratší úseky, tak aby 18. 5. 2012 byl
obhájen po páté titul mistra světa na dresíně
v belgickém Gentu na trase 1600 metrů.
TZ

V neděli 8. dubna byl na KOPIS HZS JmK nahlášen požár bytu ve Slavkově na Palackého náměstí. Na místo byly vyslány jednotky HZS
Slavkov a Bučovice a jednotky SDH Slavkov
a Křenovice. Kromě toho byl vyslán i automobilový žebřík z HZS Vyškov. Hořelo v kuchyni
bytu ve 2. nadzemním podlaží bytového domu.
Celý byt byl velmi silně zakouřený, viditelnost
byla pod hranicí půl metru. Hasiči nasadili na
průzkum a hašení požáru vysokotlaký proud a po
nalezení ohniska požáru a jeho lokalizaci zahájili
odvětrání bytu pomocí otevření oken. Jednotka
SDH Slavkov byla nasazena na doplnění obsluhy
proudu a na postupné rozhrabávání a dohašování
ohniska požáru. Dále provedla na pokyn VZ průzkum půdního prostoru nad bytem, kam bezprostředně hrozilo rozšíření požáru. Jednotka HZS
Bučovice nasadila na urychlení odvětrání bytu
přetlakový ventilátor. Veškeré práce uvnitř bytu
prováděny v dýchacích přístrojích.
Po likvidaci požáru bylo místo zásahu předáno majiteli bytu a zbylé jednotky se vrátily na
základny. Škoda byla vyšetřovatelem příčin požáru vyčíslena na 200 000 Kč a uchráněné hodnoty na jeden milion korun. Příčina požáru je
v šetření.
Roman Žilka, HZS Slavkov u Brna
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Ovzduší, kvetoucí třešně, drozdi zpěvní
Doufejme, že uprostřed měsíce dubna se počasí konečně umoudřilo, na rozdíl od předpovědi v médiích, které mluví naopak o počasí
ošklivém, když prší, konečně po půlroce, kdy
byly srážky přibližně jen třetinové oproti průměru. Měsíční průměr, sledovaný v minulém
století nynější Mendelovou univerzitou činí
pro vyškovský region dubnový průměr 30 mm.
Za jarní absence deště při převládajícím nárazovém větru, který přicházel snad denně, je
velmi znečištěný městský vzduch, který v 1 cm
krychlovém může obsahovat až kolem 1 milionu mikroskopických částeček prachu. Toto
nepředstavitelné množství podle klimatologů
poletuje atmosférou. Vznikají však ve vzduchu
i výrazně menší částice – aerosoly, spalováním
v topeništích i motorech aut, které mají schopnost vstřebávat vodu z ovzduší ještě před tím,
než by mohla vytvořit dešťové oblaky a následné srážky.
Je možné ocenit i čistotu ovzduší procházkou pod jehličnatým, či smíšeným lesem, třeba
i v naší Oboře, kde je v tomto období začínajícího rašení plno aromatické vůně pryskyřice,
silic a esencí listů, čerstvých výhonků a květů,
které mají hojivé léčebné účinky na náš organismus. Molekuly vůně se dostávají přímo do
centrálního nervového systému, navozují dobrou náladu a také chrání před nákazami.
Nejen jehličnaté lesy, také procházka po
kvetoucí třešňové aleji, kde v tomto období
dobré rozpoložení navozuje i zpěv hlavně kosů
a drozdů, (zpěv je podobný, drozdi však svůj

Sázení stromků 7. dubna

zpěv plný flétnovitých motivů, jednotlivé
trylky často dvakrát i vícekrát opakují). Zpívají
až do setmění, dokážou pozvednout náladu
třeba jen u otevřeného okna. Dnes již mohou
mít plno práce s hnízděním, odrostlejším mláďatům musí přinášet potravu i více jak stokrát
za den. Pracovní den jim začíná před rozedněním.
Sepětí stromů s lidmi a jejich osudy zachytilo nejen mnoho básníků, také historie starých
lidských civilizací. Před námi i Keltové, kteří
používali měsíční cyklus, měli 13 měsíců po

Kvetoucí střemcha

Foto: 2x M. Hrabovský

28 dnech, každému měsíci byl přiřazen jeden
strom. Každý, podle data narození měl přiřazen určitý strom. Stromový kalendář, keltský
stromokruh.
Velmi pěkný příklad vážit si stromů, jmenovitě třešní, které současně kvetou nacházíme
u vzdálených Japonců. Jejich sakury, šlechtěné
kultivary třešní s barevnými plnými květy
uctívají již tisíciletí. Pozvání přátel pod kvetoucí sakury je projev té nejvyšší úcty.

Za zmínku stojí
u nás i další z příbuzenstva rodu Prunus,
velmi hojná slivoň
třešňová, proměnlivý,
často zplaňující druh,
je významnou podnoží pro jiné druhy
peckovin pod jmé- Drozd zpěvný
nem mirobalan a je i spolehlivým opylovačem
peckovin.
Další, velmi ceněný druh z rodu třešní, je
střemcha, v těchto dnech rozkvétá, je ozdobou
každého parku, významnou medonosnou dřevinou s prokazatelně vysokým obsahem látek
s baktericidními účinky. Silně vonící, magická
léčivá rostlina s léčebným účinkem na dýchací
cesty. Ve východní Evropě, západní Sibiři
i u nás roste jako spodní stromová etáž zejména pod borovicemi na půdách s vyšší hladinou spodní vody. V místech svého výskytu,
zejména v Rusku je dodnes využívána v pobytových léčebných zařízeních.
Naše třešeň ptačí, nyní opět protežovaná
jako lesní strom, má i cenné dřevo s vynikající
pevností s pěknou červenou barvou a kresbou.
Také v naší Oboře při obnově porostu pruhovými holosečemi byly i odrostlé třešně po dohodě s Lesy ČR ponechány. Potvrzuje to
i pohled na rozkvetlé stromy v Oboře směrem
od zámku či parku. Nejen květy, i plody třešně
jsou příspěvkem k ekologické stabilitě krajiny
našeho okolí.
Milan Hrabovský

Foto: 3x R. Lánský

Výsadba zeleně v lokalitě Povětrníky
V závěru loňského roku, nabyla právní moci
komplexní pozemková úprava pozemků, které
leží v extravilánu města. Tímto bylo završeno
několikaleté úsilí projekční firmy, pracovníků
MěÚ Slavkov u Brna a také čelních funkcionářů
města včetně členů rady. Jedním z výsledků
KPÚ je realizace zeleně. Jedná se o nové aleje,
větrolamy, biokoridory a biopásy, polní travnaté
cesty pro pěší a drobné vodní nádrže. Dílo si vyžádá značné finanční náklady a několik let úsilí
lidí, kteří jsou ochotni pomáhat tvorbě přírody
bez nároku na odměnu. Proto město Slavkov
oslovilo Myslivecké sdružení Slavkov u Brna se
žádostí o pomoc při prvních výsadbách – především v zájmu finanční úspory na nákup sazenic.
První akce se uskutečnila v sobotu 7. dubna za
přítomnosti všech členů Mysliveckého sdružení
bez rozdílu věku. Samotné akci předcházelo
geodetické vyznačení vysazovaných území a vytyčení míst, kde budou vysázeny sazenice
stromků a keřů. Tuto přípravnou fázi zajistil
odbor životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna
ve spolupráci s naším mysliveckým sdružením.
Jako první, byla vysázena nová alej na jihozápadní katastrální hranicí města do styku s k. ú.

Vážany nad Litavou. Alej lemuje polní cesta a je
vedle ní vysázeno 50 stromů různorodého složení. Jako druhá byla vysázena opět jihozápadní
hranice, ale vedoucí ke styku s Heršpicemi.
V tomto případě se nejedná o alej, ale o větrolam, který tvoří řada stromů a po obou bocích je
doprovázený keři. Samozřejmostí, je i zde polní
travnatá cesta pro pěší. Při této akci bylo vysázeno 50 alejových stromů (výška cca 3 m), 70
větrolamových stromů (výška cca 180 cm) a 460
kusů keřů v optimálním druhovém složení. Tato
lokalita se jmenuje Povětrníky, proto výsadba
větrolamu má zde svůj velký význam. Akci jako
takové byly kromě slavkovských myslivců nápomocny TSMS se svojí technikou. Práci
osobně řídil Ing. Jaromír Kamínek a Ing. Miroslav Zavadil, vedoucí odboru ŽP.
Následovat bude výsadba zeleně od konce větrolamu kolem Nížkovického potoka, který ústí
do Malého rybníka. Akce proběhne v pátek 27.
dubna od 8 hod. na místě samém. V tomto případě se bude jednat především o výsadbu keřů,
takže práce nebude tolik namáhavá jako při
první akci a účast potvrdilo 30 dětí z místního
Junáka s vedoucími. Nabídnuté pomoci dětí si

velmi ceníme, protože jsou kromě myslivců
dosud jediní, kdo věci zdarma pomůžou
a hlavně je to pro děti forma osvěty, jak správně
zasadit strom, jak se o něj následně starat a určitě děti, které si vyzkouší, co taková výsadba
stojí sil, nemají tendence k ničení zeleně, jak
jsme již několikrát viděli třeba na stránkách
Slavkovského zpravodaje.
Slavkovští myslivci na této první letošní akci
výsadby zeleně odvedli ohromnou spoustu práce
s vypětím velkého množství úsilí. Jsme velmi
vděční městu Slavkov u Brna, že má velký zájem
na zlepšování životního prostředí na svém katastru a že najde ve svém rozpočtu finance na uskutečnění takto prospěšných akcí. Zlepšování
životního prostředí a podmínek pro volně žijící
živočichy berou myslivci jako jedno z hlavních
poslání své činnosti, a na úkor svého volného
času a vydaného úsilí budou vždy v rámci svých
možností pomáhat přírodě. Jistě se najdou i občané města, kterým není životní prostředí ve
městě lhostejné a mají chuť se aktivně zapojit do
další výsadby zeleně. Všem, kteří se dostaví, předem děkujeme za nezištnou pomoc naší přírodě.
Jiří Štefan, Myslivecké sdružení Slavkov u Brna
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Sázka na třináctku
Každý z nás někdy v životě na něco (nebo na
někoho) vsadil. Výsledek je vždy nejistý – Štěstěna je dáma vrtkavá. A co tak sázka na třináctku,
nebo ještě lépe – sázka na pátek 13.?! Pro většinu
z nás by to znamenalo spíše symbol pověrčivosti,
než pobídku k hazardu. A přesto se našlo pár takových, kteří na tuto kombinaci vsadili v letošním
roce už podruhé. Někdo by si už dopředu řekl –
blázni! Ale navzdory tomu, skutečně takoví blázni
existují. Už 13. ledna letošního roku vsadili na třináctku a to navíc ne kvůli vlastnímu prospěchu.
Jejich sázka znamenala možný zisk pro někoho,
kdo potřeboval pomoc. Pro někoho, kdo vlastně
taky vsadil – vsadil právě na ty lidi. A tak se dá
říct, že ve skutečnosti šlo o dvojnásobnou sázku
a dvojnásobnou výhru. Pár lidí, kterým není lhostejný osud opuštěných a týraných zvířat vsadilo
na třináctku jako symbol pomoci Domovu pro
opuštěná zvířata v Srbcích a obyvatelé tohoto Domova vsadili na víru v existenci takových lidí.
Domov v Srbcích funguje bez jakýchkoliv státních dotací. Zvířata nejsou umístěna v uzavřených
kotcích, jsou součástí domácnosti provozovatelky

GEODETICKÉ PRÁCE
SLAVKOV U BRNA
mob. 777 187 301
tel. 545 576 505
e-mail: geomark@geomark.cz
âSâK 964, Slavkov u Brna
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.
Martina Tesáčková, Bc., kancelář tajemníka

zařízení paní Jany Liškové. Ta má někdy na starosti i přes padesát pejsků a kočiček. Veškeré náklady na jejich výživu a ošetření hradí z vlastních
prostředků a podpory dobrých lidí. A právě o takových je tento článek. O lidech, kterým nejde
jenom o sebe a o vlastní prospěch. O lidech, kteří
umí naslouchat a slyšet; dívat se a vidět. A nejenom to - oni taky umí něco udělat. Umí se domluvit, dát se dohromady a společně pomoct, kde
je pomoci potřeba.
A tak letos už podruhé třináctého v pátek odjíždělo vrchovatě naložené auto ze Slavkova
u Brna do Domova v Srbcích. Vezlo krmení pro
pejsky a kočičky, pamlsky a hračky – zkrátka věci
pro užitek a pro radost. A tentokrát ani zpět nejelo s prázdnou. Kromě velikých díků ode všech
obyvatel Domova vezlo ještě něco. Nebo spíš někoho! V náručí nové paničky slečny Lenky opouštěl útulek malý pejsek jménem Abík. A ten jistě
za sebe i za všechny kamarády s podobným osudem radostným vrtěním ocásku říkal: „Lidi,
DÍK!“ „My „útuláčci“ jsme přes všechny špatné
zkušenosti nepřestali věřit, že existujete!“

Ale protože ne každý
rozumí zvířecí řeči,
tento článeček je „lidským“ poděkováním
pro ty, kterým dík za
sázku na 13. 4. právem
patří: Herbertu Eckerovi, Haně Sušilové, Liboru Eliášovi, Blaženě
Plchotové, rodině Rosnerových, Libuši a Zdeňku
Sušilovým, Dáše Bělehrádkové, Zdeňku Sušilovi ml., Evě a Václavu Eliášovým, Jitce Šedé,
Karlu Mlatečkovi, Michaele Zemánkové, Zdence
Joanovičové, Sylvě Němečkové, Blance Zbořilové, Lence Šudákové, Václavu Samcovi, Martinu
Samcovi, Jarmile Kyjovské a Oldřišce Smitalové.
Panu Václavu Samcovi navíc díky za dopravu
všech dobrot a dárečků na místo určení a odvoz
šťastného kamaráda do nového domova. A že jim
to spolu moc sluší!?
P.S. Kdo má zájem se o Domově v Srbcích dovědět víc, může na www.srbce.estranky.cz. Kdo
by se s námi chtěl připojit k akci „Sázka na třios
náctku“ kontakt +420 733 108 539.

Speciální seminář Krav Maga
Seminář s mistrem bojových sportů Raffi
Livenem proběhne dne 26. a 27. května ve společenském centru Bonaparte ve Slavkově.
RAFFI LIVEN – 10. dan (Kancho, zakladatel
Organizace Krav Maga Liven International) narozen 3. 3. 1949, v Tel Aviv, Izrael.
Mistr Liven začal s tréninkem karate v 9 letech.
Již v 15 letech dosáhl na mistrovský stupeň (1.
dan). V roce 1966 se poprvé setkal Raffi Liven se
zakladatelem Krav Maga Imi Lichtenfeldem při
návštěvě Imiho Dojo na Pinsker St. v Tel Avivu.
V roce 1967 vstoupil Raffi Liven do armády, kde
zdokonalil své znalosti sebeobrany. V roce 1967
se aktivně účastnil vojenského konfliktu a následně také v Jom Kipurské válce v roce 1973. Po
návratu se stal instruktorem speciálních jednotek
v Izraeli. Po ukončení vojenské služby odešel do
Japonska na Okinawu studovat bojová umění. Pod
vedením původních mistrů Okinawa-te studoval
karate. Krav Maga byla označená jako tajemství
Izraelské armády IDF. Zkoušel techniky v ringu
v ultimátních zápasech (předchůdce MMA), kde
zůstal neporažen ve více než 200 duelech. Imi Lichtenfeld mu udělil jako jedinému žákovi v roce

1996 oficiální povolení na
instruktorské šíření Krav
Maga mimo Izrael. V roce
1980 mistr Liven onemocněl
rakovinou. Po operaci a následném ozařování se pustil Raffi Liven
do trénování a svou chorobu porazil.
Mistr Liven je zakladatelem World Academy
of Martial Arts, Karate styl Shoshindo a Krav
Maga LI Systém. Raffi Liven byl nominován a následně zapsán do I.M.A.H.O.F. (Israeli Martial
Arts Hall Of Fame) do izraelské Síně slávy bojových umění za svůj přínos v bojových sportech.
Je mi ctí, že právě tento mistr a můj učitel přijal pozvání k uspořádání semináře v našem městě.
Dne 26. května proběhne seminář pouze pro
ozbrojené složky. A 27. 5. bude seminář určen
pro veřejnost. Zájemci o seminář si mohou napsat o přihlášku na krav.maga1@email.cz. Počet
míst je omezen. Minimální věk účastníka 17 let.
Seminář je určen i pro ženy a dívky.
Věřím, že si každý odnese mnoho zážitků
a nové dovednosti.
Petr Hlaváč, MScj., instruktor

KALENDÁŘ AKCÍ – KVĚTEN 2012
Datum

1. 5.
2. 5.
2. a 3. 5.
3. 5.
3. 5.
5. 5.
6. 5.
8. 5.
10. 5.
11.–13. 5.
13. 5.
15. 5.
16. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.–27. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.
23. 5.
24. 5.
26. a 27. 5.
29. 5.
31. 5.–29. 7.

hod.

10.00
7.30–10.00
9.30–13.00
13.00–19.00
14.00
18.00
9.00–15.00
10.00

16.30
13.00–16.30
15.30
18.00–19.00
17.00

11.00
16.30
17.00

druh

akce

místo konání

pořadatel

spol.
spol.
spol.
spol.
kult.
spol.
sport.
spol.

Oslava svátku práce. Bude přednesen projev k 1. máji a promítnut film Lidice. Vstupné dobrovolné
Den otevřených dveří v MŠ Zvídálek. Koná se v obou budovách mateřské školy.
Zápis do MŠ Zvídálek. Další zápis proběhne 9. 5. od 15 do 16 hodin
Den otevřených dveří Happy Studia
Zazpívej, slavíčku. XXIV. ročník dětské soutěže ve zpěvu lidových písní.
Sraz atletů
Den otevřených dveří na golfu. Seznámení se základy golfové hry
Vzpomínková akce u pomníku Jiřího Jírovského k 67. výročí osvobození Československa
Hlavní projev přednese PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. Odjezd autobusu z parkoviště na u. B. Němcové v 8.30 hodin
Japonskem s otevřenou pusou – přednáška Jiřího Máry v knihovně
Astra Nitro Cross 2012. Mezinárodní závod rádiem řízených modelů aut
Koncert duchovní hudby – hraje Trio od Sv. Jakuba
Den otevřených dveří v ZUŠ
Kreslení na chodník. Výtvarná soutěž pro rodiče s dětmi
Podvečerní minikoncert. Zazní verše a písně, vystoupí deset místních účinkujících. Vstupné dobrovolné
Absolventský koncert v ZUŠ. Představí se absolventi I. a II. stupně hudebního oboru
Zámek plný pohádek – květinová výstava v expozici
Mezinárodní den muzeí
Výstava anglických ohařů v zámeckém parku
AusterliCZ Fechtl Hill Cup č. 5. Závody fechtlů v serpentinách na Rousínov
Z operety do operety – koncert Johann Strauss Orchestru Die flotten Geister
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Zatančí všichni žáci tanečního oboru
Absolventský koncert. Účinkují absolventi hudebního oboru
Seminář Krav Maga. Přednáší mistr bojových umění Raffi Liven
Autorské čtení Ivana Novotného v Rubensově sále
Slavkovské múzy včera a dnes – výstava o slavkovském ochotnickém divadle

sál kina Jas ve Slavkově u Brna
Malinovského a Koláčkovo n.
ředitelna MŠ Zvídálek, Slavkov
Koláčkovo náměstí 727, Slavkov
DDM Slavkov
Zámecká vinárna U Edy
golfové hřiště Slavkov
u Zlatého jelena

ZO KSČM Slavkov u Brna
MŠ Zvídálek, Slavkov
MŠ Zvídálek, Slavkov
Happy Studio Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
Atletický oddíl Slavkov u Brna
Golf Club Austerlitz Slavkov u Brna
ZO KSČM Slavkov u Brna

knihovna zámku
dráha v areálu Auto-Bayer
kostel Vzkříšení Páně
ZUŠ Slavkov u Brna
Svojsíkův park
Husův sbor, Jiráskova 959
sál ZUŠ Slavkov u Brna
zámek
zámek
zámecký park
serpentiny směr Rousínov
Historický sál zámku
sál SC Bonaparte
sál ZUŠ Slavkov
SC Bonaparte Slavkov
Rubensův sál zámku
zámek

HM
Auto-Bayer, s.r.o.
Římskokatolická farnost Slavkov
ZUŠ F. France Slavkov u Brna
DDM Slavkov u Brna
ČCH Slavkov u Brna
ZUŠ F. France Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
MSKAO a KCHHMO
Motoklub Austerlitz
ZS-A
ZUŠ F. France Slavkov u Brna
ZUŠ F. France Slavkov u Brna
Jinglong Slavkov
ZS-A
Město Slavkov a ZS-A

spol.
sport.
kult.
spol.
spol.
kult.
kult.
výst.
spol.
výst.
sport.
kult.
kult.
kult.
sport.
spol.
výst.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

30

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

1. 5. úterý

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
10 hod.

4/2012

KVùTEN–âERVEN 2012
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

LIDICE
Přijďte s námi oslavit Svátek práce při filmovém představení českého filmu LIDICE.

5. 5. sobota
6. 5. neděle

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

9. 5. středa

19.30 hod.

PROBUDÍM SE VČERA
120 minut
Školní komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr, díky třídnímu srazu
uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Petrovi se naskytne jedinečná
šance. Cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku.
Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a drzostí, kterou
dobře zná od svých vlastních studentů. Hrají: Eva Josefíková, Jiří Mádl, Viktor Preiss, Miroslav Táborský,
Martina Válková, Ljuba Krbová, Filip Blažek.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný

12. 5. sobota
13. 5. neděle

90 minut
19.30 hod. SAXÁNA – LEXIKON KOUZEL
16.30 hod. Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodině se svým manželem Janem, dcerou Saxánkou,
bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím
předešlém čarodějnickém životě. Právě toto tajemství objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou
okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků
a morkolabů. Repríza rodinné komedie Václava Vorlíčka. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jiřina
Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Ota Jirák a další.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

19. 5. sobota
20. 5. neděle

102 minut
19.30 hod. MERUŇKOVÝ OSTROV
19.30 hod. Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Film
odehrávající se na samotě ukryté v meruňkových sadech, vás vtáhne do víru vášní tří mužů k jedné ženě
a její lásky k nim, se všemi strastmi a radostmi, které dokáže přinést jen život. Slunce, vůně meruněk
a hledání vlastního štěstí si vás získají v příběhu silné ženy, která miluje a touží být milována...jako my
všichni. Režie: Peter Bebjak. Hrají: Szidi Tobias, Attila Mokos, Peter Nadasdi a další. Žánr: drama,
romantický.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

30. 5. středa

19.30. hod.

2. 6. sobota
3. 6. neděle

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
106 minut
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor (Igor chmela), bývalý učitel dějepisu, který
dosáhl vysokého manažerského postu ve významném finančním ústavu, si řadu let spokojeně žije
společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na povrch
začnou vyplouvat machinace s penězi klientů. Libor se snaží uniknout před hrozícím vězením a oddálit
osvětlení celého případu své nic netušící manželce (Eva Vrbková). Rozhodne se tak pro netradiční útěk,
kdy pod záminkou společné dovolené odveze celou rodinu na jižní Moravu. Filmoví diváci se mohou těšit
na promyšlenou dějovou linii s gradujícím dramatickým nábojem. Dále hrají Simona Babčáková, Jan
Budař, Marek Taclík, Kristýna Slámová, Jiří Vyorálek, Albert Mikšík. Repríza úspěšného filmu Roberta
Sedláčka.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

90 minut
19.30. hod. POUPATA
19.30. hod. Film vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Postavy žijí velkými ideály v kontrastu
s malostí svých činů. Jarda pracuje jako hradlař na dráze. Jeho koníčkem je lepení modelů ze sirek
v láhvích, jeho slabostí závislost na hracích automatech. Jeho žena Kamila uklízí nádražní toalety a sní
o tom, že spolu se svými vrstevnicemi secvičí spartakiádní skladbu Poupata po pětadvaceti letech
a předvedou ji s pýchou celému městu. Režie: Zdeněk Jiráský. Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus,
Josef Láska, Kateřina Jandáčková, Luboš Veselý,Thi Minh, Dana Syslová.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

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

BOSCH
DLE 40
měřič
vzdálenosti
laserový
1999,– Kč

Elektrická řetězová
pila UC3520A Makita
2400,– Kč

nejlevněji v ČR

ZDROJ: INTERNET

nejlevněji v ČR
ZDROJ: INTERNET

Ruční litinové rotační
čerpadlo do sudu
na naftu a olej JS32-3
570,– Kč

Kompresor Scheppach
HC 24 olejový
1990,– Kč

Elektrocentrála jednofázová EGM 25 AVR
9900,– Kč

Kladivo Bosch GBH
2-26 DFR kombinované
vrtací sekací
4300,– Kč

konev PVC 10 l
59,– Kč

Čerpadlo nafty
a oleje 12 V
555,– Kč

BROUŠENÍ NŮŽEK
od 1. 5. do 10. 5.

ZDARMA

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

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

20%

SAMOZABARVOVACÍ

SLEVA ČOČKY

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

www.eyes-optik.cz
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Mezinárodní závod rádiem řízených modelů

11.-13.5. 2012 Slavkov u Brna
1/8 buggy nitro
1/8 buggy elektro

www.astranitrocross.com
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3, info@autobayer.cz

Během závodů má autosalon otevřeno!
Můžete si prohlédnout celou modelovou řadu
značek Volkswagen, ŠKODA a CHEVROLET

www.autobayer.cz

