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Příští číslo vyjde 29. května

(Pokračování na str. 10)

Ve čtvrtek 25. března se uskutečnila v Divadelním
sále zámku tisková konference k zahájení společenské
a kulturní sezóny ve Slavkově u Brna a na zámku. 

Oficiální zahájení sezóny se touto dobou koná pravi-
delně a lze říci, že se stalo určitou tradicí, přičemž se
zámek Slavkov – Austerlitz zařadil mezi první památky
v České republice, které nyní zahajují sezonu.

Kromě vedení zámku a čelních představitelů města
byli přítomni další představitelé veřejného i politického
života, vedení nejvýznamnějších podnikatelských sub-
jektů a organizací ve slavkovském regionu, nejvýznam-
nější obchodní partneři i četní zástupci sdělovacích pro-
středků.

Za zámek Slavkov – Austerlitz ředitel Ing. Aleš
Šilhánek a za vedení města místostarosta Ing. Jiří
Doležel nejen zhodnotili úspěšný rok 2009, ale se-
známili přítomné s kulturními a společenskými ak-
tivitami zámku a města včetně novinek připravova-
ných na rok 2010, i s předpokládaným postupem
rekonstrukcí památkově chráněného objektu zámku.
Informace s uvedením nabídek pro turisty a občany
města pak doplnily Mgr. Jana Šemorová (ZS-A)
a Tereza Cenková, DiS. (MěÚ).

Lze si jen přát, aby se pozitivní výsledky z této ob-
lasti z uplynulého roku podařilo udržet i v roce 2010.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Zahájení sezony 2010 na zámku
Slovo starosty města

Vážení spoluobčané.
V minulém čísle Slavkovského zpravodaje jsem

vás informoval o některých prioritních plánech a zá-
měrech v investiční oblasti a akcích v oblasti kul-
tury, které Zastupitelstvo města schválilo v rozpo-
čtu města Slavkova u Brna pro rok 2010. Nyní bych
se chtěl věnovat některým dalším, rozpočtem města
finančně zajištěným, aktivitám a potřebám, které
patří k běžnému životu a chodu města, ne všechny
si však někdy jako občané zcela uvědomujeme. 

(Pokračování na str. 5)

Zahradnická v˘stava se vydafiila
Na prodejní zahradnickou výstavu v zámeckém

parku (16. a 17. dubna) přilákalo krásné počasí 83
prodejců zahradnického zboží i doplňkového sorti-
mentu a více než 6000 návštěvníků. Zejména po
celou sobotu do parku přicházeli stále další a další
návštěvníci, kteří si spokojeni odnášeli květiny, sa-
zenice rostlin, stromků, keřů, ale i drobný zahrad-
nický materiál. Návštěvnost tak za oba dny výrazně
překročila dva předchozí ročníky.

Za přípravu a organizaci akce patří dík všem za-
městnancům zámku, kteří přispěli k jejímu pozitiv-
nímu průběhu a hodnocení. Lze si jen přát, aby
i příště přálo organizátorům počasí, které je ne-
zbytnou, ale nutnou podmínkou k jejímu úspěchu.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Oznámení o době
a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Starosta města Slavkov
u Brna Ing. Ivan Charvát
podle § 15, odst. 1 zákona
číslo 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České
republiky a o změně a dopl-

nění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se uskuteční:

dne 28. 5. 2010 od 14 do 22 hodin
a dne 29. 5. 2010 od 8 hodin do 14 hodin.

Tisková konference k zahájení sezony na zámku v Divadelním sále Foto: B. Maleãek

Zahradnická v˘stava Foto: B. Maleãek

Náv‰tûvníci vernisáÏe v˘stavy Cesta kolem svûta v Historickém sále zámku Foto: J. BlaÏek



Za zcela mimořádného zájmu veřejnosti se
ve čtvrtek 25. března uskutečnila v Historickém

sále zámku vernisáž výstavy „Cesta kolem světa“.
Jde o naprosto ojedinělou výstavu nejen svým obsa-
hem a velikostí, ale také proto, že autory výstavy je
145 mladých autorů – dětí – žáků výtvarného oboru
Základní umělecké školy Františka France ve Slav-
kově u Brna.

Výstava prezentuje výsledky práce výtvarného
oboru za téměř dvouleté období. Na této výstavě se
poprvé představuje nový nadějný „tandem“ mladých
pedagogů – Bc. Martiny Krahulové a Mgr. Elišky
Černé, které výuku ve výtvarném oboru směřovaly
k tomuto tématu a realizovaly také celou výstavu.
Její příprava totiž trvala prakticky celý rok.

Vernisáž výstavy, které se zúčastnilo více než 400
návštěvníků, byla velice nápaditá a neotřelým způ-

sobem přiblížila její téma: z historie i současnosti,
tradic, zvyků a odlišností rozličných kultur světa.

Výstava je velmi zdařilá, vystavené práce budí
zasloužený obdiv všech návštěvníků, kteří ji dosud
zhlédli. Pozornost budí zejména nové, laické veřej-
nosti dosud neznámé výtvarné techniky, které osvě-
žily a zatraktivnily již známou tvorbu z minulosti. 

ZUŠ FF stala ve všech oblastech svého působení
fenoménem kulturního dění ve Slavkově i v nejbliž-
ším regionu. O tom, že je v pravém slova smyslu in-
stitucí na svém místě, svědčí i zájem dětí o tuto
školu, o docházku do ní. Je to zásluha všech peda-
gogů i vedení školy. A výtvarný obor v tomto není
výjimkou. Dodejme, že zámek je tím správným pro-
středím, kam výtvory mladých umělců i jako oce-
nění jejich práce po právu patří. 

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Historia magistra vitae – Historie je učitelkou ži-
vota. Tento citát jsme měli povinně na úvodní

straně sešitu určeného pro učivo dějepisu na základní
škole. Ve 12, 13 letech človíček moc nechápe, co tím
„básník chtěl říct“, ale protože si to paní učitelka přála,
tak jsme to do sešitu prostě napsali. Vzpomněl jsem si
na tuto drobnost ve chvíli, kdy jsem začal psát pár
řádek k výročí osvobození našeho města. Ano, v pon-
dělí 26. dubna jsme si připomněli už 65. výročí osvo-
bození Slavkova u Brna tradičním pietním aktem v zá-
meckém parku a následně na místním hřbitově. I letos
se termín výročí téměř setkal se Slavkovským me-
mentem, dnes již také pravidelnou součástí  kulturního
života ve městě. V této souvislosti nejen mne zarazilo
hodnocení literárních prací žáků z úst předsedy poroty
Dr. Kuxe, který mimo vyzdvižení úrovně některých

vítězných prací konstatoval poměrně znepokojivou
skutečnost, totiž to, že se v pracech studentů občas ob-
jevují pasáže téměř adorující vojáky wehrmachtu na
úkor toho, že se již skoro nikde neobjevuje zmínka
o hrdinství sovětského vojáka. Za minulého režimu se
hovořilo takřka výhradně o vojácích Rudé armády, po
změně společenského uspořádání se však někdy stává,
že se objektivní pravda naopak posouvá a heroismus
Sovětů se podceňuje. Fakta jsou však jasná a pravdivá-
ve slavkovské zemi leží skutečné ostatky 16 padlých
vojáků. V minulém týdnu jsme dostali na radnici po-
zdrav a blahopřání všem občanům ke Dni vítězství od
rodiny nyní již 93leté manželky jednoho z vojáků, Vi-
raba Oganěsjana, který při osvobozování Slavkova také
padl. Obzvláště dnes nelze míchat minulé ideologie
ani současné náhledy do rozporu s reálnými oběťmi na

straně vojáků i civilních obyvatel. To, že historie má
být učitelkou života, bychom měli mít na paměti stále.
I dnes se ve světě válčí a jakkoliv to zní frázovitě, mů-
žeme být rádi a možná to ani nedoceňujeme, že v na-
šich končinách je již 65 let mír, mír, který byl vykou-
pen krví vojáků, kterým osud nedopřál návrat domů.
Pamětníků ubývá, ubývá i účastníků, kteří si osvobo-
zení připomínají, nicméně o to více je třeba nerezig-
novat a tak klíčovou událost dějin si stále připomínat.
A tak aspoň vzpomínkou zaleťme do doby zdánlivě
vzdálené a věnujme s vděčností tichou myšlenku těm,
díky nimž se mimo jiné můžeme svobodně a beze stra-
chu rozhodnout, jestli půjdeme 26. dubna odpoledne
do zámeckého parku a na hřbitov nebo budeme dělat
cokoliv jiného.   

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ  

Osvobození města

26. dubna

K výstavě
Cesta kolem světa

U pomníku Ladislav Anderla, Martin ·idlík, Ivan Charvát, Valerij Dûrgaãov, generální konzul
Ruské federace, Nikolaj Brjakin, ata‰é gen. konzulátu, Bohumír Hrabovsk˘ a Roman Îilka

Den Země – 22. duben

Ve čtvrtek 22. dubna oslavili žáci ZŠ Tyršova Den
Země, seznámili se se způsobem likvidace odpadu,
který vzniká v našich domácnostech, a s cestou vody
z přehrady až do vodovodního kohoutku. 

Žáci šestých tříd navštívili slavkovskou kompo-
stárnu a viděli proces vzniku kompostu ze zahradního
odpadu.  Sedmákům byl objasněn princip čištění od-
padních vod na ČOV Slavkov a dopravy vody z vodo-

jemu do slavkovských domů. Osmáci se vydali po sto-
pách tuhého domovního odpadu – netříděného na
skládku do Kozlan a tříděného na sběrný dvůr firmy
RESPONO ve Vyškově. Na závěr akce pronikli ve vo-
dárně Vyškov do procesu úpravy vody z přehrady na
pitnou vodu.

Deváťáci, kteří zrovna neskládali přijímací zkoušky
na střední školu,  zvelebovali svou prací okolí školy.

Učitelé i žáci ocenili zajímavý výklad i trpělivost
pracovníků uvedených zařízení. Naše poděkování
patří: panu Lifkovi, panu Lánskému, panu Horáčkovi,
panu Ostrému a paní Přikrylové.

Den Země se na naší škole slavil poprvé, pěkné po-
časí a zajímavý program přispěly k úspěchu této akce,
kterou budeme opakovat každoročně tak, aby si každá
třída prošla jednotlivé etapy. S. Filipová
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Îáci Z· Tyr‰ova se starostou mûsta a fieditelem TSMS v kompostárnû Foto: 3x R. Lánsk˘

Foto: 2x. R. Lánský
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA VE SLAVKOVĚ U BRNA

71. řádná schůze RM – dne 29. 3. 2010
1. RM bere na vědomí informativní zprávu o čin-

nosti odboru dopravy a silničního hospodářství Měst-
ského úřadu ve Slavkově u Brna.

2. RM bere na vědomí výši úplaty – školného za
vzdělávání na ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna ve
školním roce 2010/2011.

3. RM bere na vědomí zprávu o činnosti MěÚ za
rok 2009, plán na rok 2010.

4. RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet
Města Slavkova u Brna za rok 2009 bez výhrad.

5. RM schvaluje výsledek provedené inventarizace
majetku města Slavkova u Brna za rok 2009.

6. RM schvaluje rozpočty školských PO města
Slavkova u Brna pro rok 2010 v předloženém znění
s výší příspěvku od zřizovatele, čerpání fondů škol-
ských PO v předloženém znění, odpisové plány ZŠ
Komenského, ZŠ Tyršova a ZUŠ Františka France pro
rok 2010 v předloženém znění. RM dále stanovuje
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace s dele-
gováním pravomocí pro příspěvkové organizace v ob-
lasti jejich finančního hospodaření a realizací rozpo-
čtových opatření vlastního rozpočtu v roce 2010.

7. RM schvaluje rozpočet Technických služeb
Města Slavkova u Brna pro rok 2010, čerpání Re-
zervního fondu ve výši 533 000 Kč, odpisový plán
pro rok 2010 ve výši 205 238 Kč s odvodem do roz-
počtu zřizovatele v plné výši. RM stanovuje závazné
ukazatele a limity pro PO s delegování pravomocí
pro PO v oblasti jejich finančního hospodaření a re-
alizaci rozpočtových opatření vlastního rozpočtu
v roce 2010. Dále ukládá řediteli TSMS zapracovat
výdajovou organizační položku „stadión“ s výší roz-
počtu 130 000 Kč do výdajové organizační položky
„péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň“ a prověřit po-
vinnost vést oddělené účetnictví na svoz biologicky
rozložitelného odpadu a provoz kompostárny.

8. RM doporučuje ZM ke schválení: RO č. 12 – vy-
účtování dotace na zabezpečení voleb do Evropského
parlamentu, RO č. 13 – odměna za třídění odpadů.

9. RM ukládá veliteli Městské policie důsledně do-
držovat schválený položkový rozpočet Městské poli-
cie v roce 2010. Dále ukládá starostovi města pro-
jednat s velitelem Městské policie podrobný
položkový rozpočet pro Městskou policii do výše
schváleného příspěvku zastupitelstvem města a limit
počtu pracovníků a limit mzdových prostředků pro
rok 2010.

10. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku z po-
ložky č. 11 rozpočtu města - oprava drobných pamá-
tek na území města – pro: Náboženskou obec Církve
československé husitské ve Slavkově u Brna ve výši
40 000 Kč na opravu modlitebny na ulici Jiráskova
959 ve Slavkově u Brna, římskokatolickou farnost
Slavkov u Brna ve výši 30 000 Kč na opravu dveří
a mříží v kostele sv. Jana Křtitele na ulici Špitálská.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku z položky č. 32
rozpočtu – příspěvek církvím pro Federaci židov-
ských obcí v České republice ve výši 50 000 Kč na
stavění povalených náhrobků židovského hřbitova na
pozemku p. č. 3317 v k. ú. Slavkov u Brna. RM dále
ukládá funkcionářům města projednat s děkanem
Římskokatolické církve stav realizace záměru Kří-
žové cesty od sochy sv. Jana Nepomuckého ke kapli
sv. Urbana a záměr opravy kaple sv. Urbana.

11. RM ukládá odboru BTH připravit přehled hos-
podaření jednotlivých bytových a nebytových objektů
a časový harmonogram jejich oprav. 

12. RM schvaluje snížení kupní ceny bytu č. 2,
sídliště Nádražní č. p. 1155, Slavkov u Brna, za
 provedenou rekonstrukci bytu ve výši 48 092 Kč.
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu paní Monice
Kováříkové za konečnou kupní cenu ve výši
476 062 Kč.

13. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem
části pozemku parc. č. 525/1 v k. ú. Slavkov u Brna
panu Miroslavu Soukopovi formou smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě za podmínek: cena za část po-
zemku o výměře cca 27 m2 zastavěnou parkovištěm
bude činit 1000 Kč/m2, cena za nezastavěnou část po-
zemku o výměře cca 29 m2 bude činit 300 Kč/m2

,součástí kupní smlouvy bude bezúplatné zřízení věc-
ného břemene ve prospěch města na umístění vedení
kabelu VO a MR, vlastní kupní smlouva bude uza-
vřena až po přestavbě parkoviště a jeho geodetickém
zaměření na náklady kupujícího, náklady spojené
s převodem uhradí kupující.

14. RM dává souhlas paní Anně Šikutové,
Mgr. Martě Lučné a panu Františku Lučnému vybu-
dovat na pozemku ve vlastnictví města Slavkova
u Brna p. č. 2122 před domem čp. 827 na ulici Hav-
líčkova, odstavnou plochu 10,00 m x 2,20 m ze za-
travňovacích tvárnic v intencích podmínek schvále-
ných 47. RM dne 18. 4. 2005 bod 4.14. 

15. RM dává souhlas MVDr. Janu Zobačovi vy-
budovat na pozemku ve vlastnictví města Slavkova
u Brna p. č. 2030 před domem čp. 155 na ulici Bu-
čovická, v němž provozuje veterinární praxi, odsta-
vnou plochu o velikosti 7,65 m x 3,30 m ze zatrav-
ňovacích tvárnic v intencích podmínek schválených
47. RM dne 18. 4. 2005 bod 4.14. 

16. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o dílo na
akci „Slavkov u Brna, Zámek, obnova vnějších fasád
zbývajících částí vnitřních nádvoří zámku“ s firmou
REKONSTRUKTIVA spol. s r. o.

17. RM souhlasí se zahájením kroků vedoucích
k podání žádosti o dotaci z Programu „Zelená úspo-
rám“ na BD na ul. Nádražní 1191, 1192, 1193 a BD
na sídlišti Zlatá Hora čp. 1227, 1228, 1229, 1230,
1237, 1357 a 1358 a s objednáním přepracování DSP
pro BD na sídlišti Zlatá Hora u společnosti Ateliér
Zlámal. RM dále ukládá odboru IR předložit návrh
smlouvy o dílo na vypracování potřebné DSP včetně
položkových rozpočtů na BD na ul. Nádražní 1191,
1192 a 1193 a předložit návrh smlouvy o dílo se spo-
lečností EKOPROGRES, spol. s r.o., na vypracování
žádosti o dotaci, potřebných energetických výpočtů,
stanovisek a administraci projektu v průběhu reali-
zace výše uvedených úsporných opatření. 

18. RM ukládá FO předložit návrh financování
DSP rekonstrukce elektroinstalace v budově MŠ Zví-
dálek Malinovského č. p. 280 ve výši 25 000 Kč.

19. RM souhlasí s úhradou nákladů ve výši
15 000 Kč na vypracování odborného názoru včetně
statického posouzení budovy Zlatá Hora č. p. 1414 za
účelem jejího využití jako MŠ z výdajové položky
rozpočtu města č. 73.

20. RM pověřuje funkcionáře města projednat se
zástupci fotbalového klubu a správcem stadionu roz-
sah potřebných urgentních oprav a spolufinancování
oprav kabin a tribuny fotbalového stadionu.

21. RM dává souhlas k uzavření smlouvy budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu zřízení a provozování plynárenského zaří-
zení, právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřizová-
ním, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek, to vše
na částech pozemků parc. č. 1480, 3178/1 a 3179
v katastrálním území Slavkov u Brna se společností
JMP Net, s.r.o.

22. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu s E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích
parc.č. 14, 23/1, 1940 a 1941/1 v k.ú. Slavkov u Brna
v předloženém znění.

23. RM doporučuje ZM zrušit usnesení XVII. řád-
ného zasedání ZM ze dne 16. 9. 2002 bod 4.13. tý-

kající se pojmenování ulic v zóně Zelnice, které není
v souladu s plánovanou výstavbou v této lokalitě.

24. RM doporučuje ZM schválit založení zájmo-
vého sdružení právnických osob s názvem Slavkov-
ské bojiště – Austerlitz předloženou zakladatelskou
smlouvou mezi obcí Prace, obcí Tvarožná a městem
Slavkov u Brna. RM v případě schválení této akce
doporučuje ZM souhlasit s tím, aby toto zájmové
sdružení právnických osob mělo sídlo v budově na
adrese Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna.

25. RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení
na III.část výzvy IOP 06 a dopracování „Studie pro-
veditelnosti pro vnitřní integraci úřadu ORP“ pro TC
ORP Slavkov u Brna jako doplňující přílohy pro-
jektu IOP č. 06 – Rozvoj služeb eGovernmentu v ob-
cích, s okruhem zájemců vyzvaných k podání na-
bídky, se složením komise pro posouzení
a hodnocení nabídek. RM dává souhlas k použití
znaku města Slavkov u Brna pro zajištění povinné
publicity tohoto projektu.

26. Starosta města informoval o finanční korekci
způsobilých výdajů projektu „Přijďte poznat víc –
Slavkov – Austerlitz“.

27. Starosta města informoval o stavu jednání ve
věci možnosti využití budovy Zlatá Hora č.p. 1414
pro potřeby mateřské školy.

28. RM po projednání žádosti Modelářského klubu
SMČR o povolení uspořádání soutěže Mistrovství
ČR v lodním modelářství ukládá MěÚ zajistit plnění
bodů 1, 2, 3, 5, 7, 8 a 9 žádosti a TSMS zajistit plnění
bodů 4 a 6 předložené žádosti.

29. RM bere na vědomí informaci místostarosty
města o nabídce obchodní společnosti BICORN s.r.o
na dodávku elektrické energie a pověřuje místostaro-
stu města dalším jednáním v této věci. 

OZNÁMENÍ 
Tajemník MûÚ SLAVKOV U BRNA vyhla‰uje

v˘bûrové fiízení na místo

Odborný(-á) referent(-ka)
odboru životního prostředí

Druh práce: odborn˘ referent(-ka) odboru Ïivotního prostfiedí
Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad Slavkov u Brna, Palackého nám. 260,
684 01           

PoÏadované pfiedpoklady:
- pfiedpoklady podle § 4 zák. ã. 312/2002 Sb.*
- V· vzdûlání v oblasti ekologie, odpadového hospodáfiství a ochrany

ovzdu‰í
- velmi dobrá znalost práce s PC 
- organizaãní schopnosti 
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B

Vítané pfiedpoklady:
- základní znalost zákona o obcích, zákona o odpadech, zákona

o ochranû ovzdu‰í, správního fiízení
- zkou‰ka odborné zpÛsobilosti v dané oblasti

Pfiihlá‰ka uchazeãe (-ky) musí obsahovat:
- jméno, pfiíjmení, titul uchazeãe
- datum a místo narození uchazeãe
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe
- místo trvalého pobytu uchazeãe
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního obãana
- datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce uchazeã (-ka) doplní dle § 6, odst. 4, zák.
ã. 312/2002 Sb. tyto doklady:
- strukturovan˘ Ïivotopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání (ovûfiená kopie)
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í tfií mûsícÛ

Termín pfiípadného nástupu: moÏn˘ od 1. 6. 2010
Platové zafiazení: tfiída 10

Písemné pfiihlá‰ky je nutno doruãit do pondûlí 17. 5. 2010 do 13.
hodiny na podatelnu MûÚ nebo na adresu

Mûsto Slavkov u Brna
Ing. Pavel Dvofiák, tajemník MûÚ
Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
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Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM odkládá zprávu komise pro životní pro-
středí.

2. RM odkládá zprávu „Financování a soubor roz-
počtových opatření“.

3. RM doporučuje ZM ke schválení přijetí dotace
na sociálně-právní ochranu dětí a rozpočtové opat-
ření č. 18.

4. RM odkládá zprávu Ceník úhrad za služby
a činnosti TSMS – vstupné na koupališti.

5. RM bere na vědomí stav organizačního a tech-
nického zajištění realizace projektu „Stará cihelna –
terénní úpravy“.

6. RM doporučuje ZM dát souhlas s podáním
opětovné žádosti o dodatečné prostředky z Operač-
ního programu životního prostředí. V případě schvá-
lení RM souhlasí s napojením rezervního fondu
TSMS na rozpočet TSMS k financování přepraco-
vání žádosti o podporu z Operačního programu ži-
votního prostředí ve výši 18 000 Kč.

7. RM bere na vědomí informativní zprávu o čin-
nosti odboru životního prostředí Městského úřadu
Slavkov u Brna a žádá vedení RESPONO, a.s. o sdě-
lení informace o výši ceny 1 tuny netříděného ko-
munálního odpadu za svoz a uložení na skládce pro
jednotlivá města okresu Vyškov za rok 2009.

8. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru
sociálních věcí za rok 2009.

9. RM bere na vědomí zprávu o činnosti a zápis
z jednání č. 2/2009 komise pro zahraniční vztahy.

10. RM ukládá MěÚ předložit návrh rozpočto-
vého opatření na dofinancování úhrady neuznaných
způsobilých výdajů v rámci projektu „Přijďte po-
znat víc – Slavkov-Austerlitz“ ve výši 51 972,40 Kč.

11. RM schvaluje prodej bytu č. 5, sídliště Ná-
dražní 1153, Slavkov u Brna, panu Pavlu Holoub-
kovi za nabízenou cenu 1 000 100 Kč a uhrazení
dluhu po předchozím uživateli ve výši 19 897 Kč
včetně penále k datu 28. 2. 2009 + 35 700 Kč za vy-
klizení sklepa. RM dále souhlasí s úhradou ve dvou
splátkách, a to 500 000 Kč v hotovosti v den podpisu
kupní smlouvy a 555 697 Kč – úhrada do 6 měsíců
od podpisu smlouvy. K předání bytu a návrhu na
vklad do katastru nemovitostí dojde až po úhradě
celé částky. RM současně doporučuje ZM schválit
prodej bytu č.5, sídliště Nádražní 1153, Slavkov
u Brna panu, Pavlu Holoubkovi.

12. RM nesouhlasí s uzavřením Dohody o uza-
vření splátkového kalendáře s manžely Romanem
a Vlastou Hrašnými na dlužnou částku za neuhraze-
ným nájemným a služeb s ním spojených k bytu.
RM současně souhlasí s výměnou bytů na základě
žádosti paní Aleny Fatkové. Paní Fatková vrátí zpět
pronajímateli dosud užívaný byt a následně s ní bude
uzavřena nová nájemní smlouva na dobu neurčitou
s tou podmínkou, že uhradí v plné výši dlužnou
částku za bývalými nájemci bytu. RM schvaluje vy-
psání výběrového řízení na pronájem uvolněného
obecního bytu č. 2 v domě č.p. 1497 na ulici Litav-
ská ve Slavkově u Brna dle pravidel pro pronájmy
obecních bytů. 

13. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy
č.10/2008 na pronájem nebytových prostor v bu-
dově na Koláčkově nám.727, Slavkov u Brna, s fir-
mou Žasni s.r.o.,

14. RM schvaluje prominutí částky 1500 Kč paní
Věře Janouškové.

15. RM schvaluje finanční vyrovnání za prove-
denou rekonstrukci bytu č. 5, Palackého nám.123,
Slavkov u Brna ve výši 29 275 Kč.

16. RM opětovaně trvá na odstranění nepovolené
části stavby z pozemků vedených na LV 10 001

72. řádná schůze RM – dne 12. 4. 2010
a ukládá MěÚ předložit na nejbližší schůzi RM
návrh řešení. 

17. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
uvolněného bytu č. 9, Zlatá Hora 1228, Slavkov
u Brna, za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2 s dobou
nájmu od 1. 5. 2010 do 15. 1. 2011. Po uplynutí
lhůty bude tento byt zařazen opět jako služební byt
ZŠ Tyršova.

18. RM souhlasí dle předložené zprávy se zaslá-
ním výpovědi nájmu bytu nájemcům Davidovi a Evě
Zoubkovým. 

19. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě ze dne 2. 6. 2009 k bytu uzavřené
s paní Radkou Májkovou obsahujícím prodloužení
nájmu bytu na dobu určitou, do 2. 6. 2011 za
smluvní nájemné 55,50 Kč/m2. 

20. RM nedává souhlas ke snížení nájemného za
pronájem částí pozemků ve vlastnictví města Slav-
kova u Brna p. č. 2055 a p. č. 449 k umístění re-
klamních tabulí. 

21. RM dává souhlas panu Eduardu Andrlovi,
provozovateli Zámecké vinárny, umístit a provozo-
vat na veřejném prostranství u vstupu do Zámecké
vinárny letní posezení o velikosti 20 m2. 

22. RM ukládá FO předložit na nejbližší jednání
RM návrh rozpočtového opatření ke krytí příspěvku
pro SK Beachvolleyball Slavkov o. s. ve výši
150 000 Kč.

23. RM bere zápis č. 8/2010 z jednání komise pro
rozvoj města na vědomí.

24. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně po-
zemku parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města za poze-
mek parc. č. 1089/14 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví GOLF INVEST AUSTERLIT,
a.s. bez doplatku formou smlouvy o budoucí směnné
smlouvě. Vlastní směnná smlouva bude uzavřena po
vybudování veřejného parkoviště na pozemku parc.
č. 1089/14 pro návštěvníky sportovních areálů.

25. RM dává souhlas k zahrnutí částky 4000 Kč
za vyhotovení výmazních kvitancí k zástavním prá-
vům k pozemku parc. č. 3189/44 v k. ú. Slavkov
u Brna do nákladů spojených s převodem.

26. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
nájmu, prodeje nebo směny pozemků parc.
č. 3039/29 a parc. č. 3039/59 v k. ú. Slavkov u Brna
a postupuje záměr ZM.

27. RM po projednání zprávy „Odpisový plán
ZUŠ Fr. France“ schvaluje odpisový plán nově po-
řízeného majetku – klávesovou stanici KORG M3 –
38 XPANDED WORKSTATION zakoupenou v mě-
síci březnu v pořizovací ceně 79 990 Kč, ZUŠ Fr.
France.

28. RM povoluje výjimku z počtu dětí v Mateř-
ské škole Zvídálek, Slavkov u Brna na školní rok
2010/2011 pod podmínkou, že zvýšení počtu žáků
nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví. Výjimka se povoluje ve třídách: MŠ Zvídá-
lek Malinovského nám.: Ovečky (výjimka na 2 děti,
celkem 26 dětí ve třídě), Motýlci (výjimka na 2 děti,
celkem 26 dětí ve třídě), Koťátka (výjimka na 2 děti,
celkem 26 dětí ve třídě), MŠ Zvídálek Komenského
nám.: Včelky (výjimka na 4 děti, celkem 28 dětí ve
třídě), Štěňátka (výjimka na 4 děti, celkem 28 dětí
ve třídě), MŠ Zvídálek Koláčkovo nám.: Sluníčka
(výjimka na 1 dítě, celkem 11 dětí ve třídě) (logo-
pedická třída).

29. RM bere na vědomí zápisy č. 5/2010 z jednání
Školské rady Základní školy Komenského nám.495
a Školské rady Základní školy Tyršova 977.

30. RM souhlasí s provedením výběrového řízení
na zpracování žádosti o dotaci na „Technologické
centrum ORP Slavkov u Brna včetně elektronické
spisové služby“ podle předložených podmínek. 

31. RM souhlasí s ukončením nájmu agendy Spi-
sová služba IS Radnice VERA a zároveň dává sou-
hlas k nákupu licencí na tuto agendu podle přilože-
ných návrhů.

32. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem
města na valné hromadě společnosti RESPONO,
a. s., Ing. Ivana Charváta, náhradníkem pro případ
nemoci nebo pracovního zaneprázdnění Ing. Jiřího
Doležela. Delegovaný zástupce je zmocněn k hla-
sování a ke všem úkonům akcionáře dle programu
valné hromady a stanov a.s..

33. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem
města na valné hromadě společnosti Vodovody a ka-
nalizace Vyškov, a. s., pana Radoslava Lánského,
náhradníkem pro případ nemoci nebo pracovního
zaneprázdnění Mgr. Vladimíra Soukopa.

34. RM bere na vědomí přehled o stížnostech po-
daných na MěÚ za I. čtvrtletí roku 2010.

35. RM ukládá funkcionářům města a MěÚ pro-
jednat se společností SFK Slavkov s.r.o., a Roma-
nem Kučerou podrobné podmínky kupní smlouvy.
RM dále ukládá funkcionářům města a MěÚ pro-
jednat možnost nabytí pozemku parc. č. 1643/3
v k.ú. Slavkov u Brna se společností Damila group
a.s. – v likvidaci. RM dále ukládá MěÚ předložit
návrh nákladů na rekonstrukci budovy Zlatá Hora
č.p. 1414 včetně zařízení kuchyně a vnitřního vyba-
vení dle varianty č. 1 předložené Ing. Miroslavem
Rysem a předložit návrh financování koupě nemo-
vitostí (budova a pozemky) a rekonstrukce a rozší-
ření budovy Zlatá Hora č.p. 1414 dle varianty č. 1
předložené Ing. Miroslavem Rysem.

36. RM ukládá funkcionářům města a MěÚ do-
plnit předložený materiál ve věci úprav předzámčí
a napoleonské expozice a předložit jej na nejbližší
schůzi RM.

37. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se
společností EKOPROGRES, spol. s r.o., za cenu
530 000 Kč vč. 20 % DPH na vypracování žádosti
o dotaci včetně požadovaných dokladů a dokumen-
tací dle programu Zelená úsporám na BD na ul.
Nádražní 1191, 1192, 1193 a na sídlišti Zlatá Hora
č.p. 1227, 1228, 1229, 1230, 1237, 1357 a 1358.

38. RM ukládá řediteli ZS-A předložit RM po-
ložkový návrh rozpočtu ZS-A na rok 2010 na cel-
kovou částku neinvestičního příspěvku na provoz
z rozpočtu zřizovatele. RM dále ukládá finančnímu
odboru předložit RM návrh rozpočtového opatření
na zvýšení schváleného příspěvku na provoz ZS-A
pro rok 2010 o 250 000 Kč. 

39. RM ukládá řediteli TSMS předložit návrh na
dofinancování plánovaných oprav koupaliště nad
rámec schváleného vnitřního rozpočtu TSMS.

40. RM ukládá starostovi města zaslat kondolenci
do partnerských měst Slawków a Ostrolęka z Polské
republiky a na ambasádu Polské republiky v Praze.

41. RM ukládá funkcionářům města a správci sta-
dionu-TSMS projednat s představiteli SK Slavkov
u Brna bližší podmínky žádosti o povolení k vy-
hloubení a vybudování studny a ukládá MěÚ před-
ložit RM návrh postupu způsobu realizace a budou-
cího provozování.

42. RM souhlasí s uzavřením Dohody o úhradě
nákladů mezi Městem a ZŠ Malinovského 280
v předloženém znění.

43. RM schvaluje služební cestu starosty města
Ing. Ivana Charváta v rámci delegace JmK do Za-
darské župy (Chorvatsko) u příležitosti 16. výročí
vzniku Zadarské župy ve dnech 14.–16. 4. 2010.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je pondělí 17. května do 12 hodin. Přednostně budou
zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl strany
formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrá-
cení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky za-
sílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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(Dokončení ze str. 1)
Oblast rozvoje města. V současné době pro-

bíhají intenzivní práce na tvorbě a zpracování no-
vého územního plánu města, což je jeden z nej-
zásadnějších dokumentů potřebných pro jeho
budoucí rozvoj. Územním plánem se určuje vyu-
žití ploch mimo jiného k zástavbě pro bytové
účely, průmyslovou výrobu, obchod a služby,
nová dopravní napojení, atd. Tento dokument by
měl být schválen v zastupitelstvu města do konce
letošního kalendářního roku.

Oblast životního prostředí. V březnu probí-
halo ošetření a prořezy stromů ve městě, které
zajišťovaly TSMS a taktéž odborné ošetření
stromů v zámeckém parku. Plány na novou vý-
sadbu silně ovlivnila letošní mrazivá zima, která
poničila část nedávno vysázeného stromořadí
(aleje) nad střelnicí k serpentinám, kterou bude
nutné ošetřit a poničené stromy bude nutné na-
hradit novou výsadbu. Plánovaná je oprava ka-
menného opevnění severní části hráze velkého
rybníka, což se především v době vlastní realizace
dotkne možnosti rybolovu v této části rybníka.

Oblast odpadového hospodářství. V rámci
této oblasti se realizují náklady na svoz tříděného
domovního odpadu, sběrný dvůr, separovaný
a nebezpečný odpad, tedy služby, které pro nás
zajišťuje Respono, a.s., Vyškov (jedná se celkem
o výdaje ve výši 3 900 000 Kč). Plánované jsou
další úpravy a rozšíření míst pro umístění nádob
na separovaný odpad.

Příspěvky na školství. Prostřednictvím roz-
počtu města jsou poskytovány neinvestiční přís-
pěvky na provoz školským příspěvkovým orga-
nizacím, u nichž je město zřizovatelem. Jedná se
o ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova, MŠ Zvídálek,
ZUŠ Františka France a DDM. Celková výše
příspěvků činí 6 688 000 Kč.

Příspěvek na provoz Technických služeb
města Slavkova u Brna. TSMS jsou příspěvko-
vou organizací města, na jejichž činnost zřizova-
tel (tedy město) přispívá v letošním roce částkou
12 213 000 Kč. V rámci TSMS jsou zajišťovány
především činnosti v oblasti péče o čistotu města
a vzhled veřejné zeleně, v oblasti správy komu-
nikací a veřejného osvětlení, dále rekultivace
skládky, správa městského koupaliště a stadionu.
Od loňského roku jsou TSMS pověřeny též svo-
zem biologicky rozložitelného odpadu ve městě
a provozováním kompostárny (na tuto novou čin-
nost město vyčlenilo ve svém příspěvku částku
1 000 000 Kč.

Příspěvek na provoz Zámku Slavkov – Aus-
terlitz. Jedná se o další příspěvkovou organizaci,
na jejíž činnost město přispívá ze svého letošního

rozpočtu částkou 6 647 000 Kč. Jedná se o nein-
vestiční příspěvek na provoz areálu městského
zámku, knihovny a kina. Rozsáhlé rekonstrukce
a opravy, které se na zámku realizují, jsou finan-
covány především z dotačních zdrojů, které se
městu jako vlastníkovi zámku a zámeckého parku
podařilo získat z Ministerstva kultury ČR a Re-
gionálního operačního programu Jihovýchod.
Částečně jsou samozřejmě tyto akce financuje
i z vlastních rozpočtových zdrojů města (jedná se
např. o opravy fasád, rekonstrukce nádvoří, pří-
stupové komunikace a parkoviště). 

Příspěvky neziskovým organizacím. Částkou
450 000 Kč přispíváme z rozpočtu města na čin-
nost neziskových organizací a spolků, převážně
na podporu aktivit mládeže. Částkou 554 000 Kč
přispíváme každoročně fotbalovému klubu SK
Slavkov u Brna. Jedná se o smluvní 1/12 celkové
kupní ceny (město odkoupilo fotbalový stadion
do svého vlastnictví), která je využívána na ná-
klady související se správou a údržbou fotbalo-
vých hřišť a kabin. Další potřebná údržba veřej-
ných ploch v areálu fotbalového stadionu je
realizována a financována prostřednictvím roz-
počtu TSMS.

Příspěvky církvím. I v letošním roce přispí-
váme církvím na opravy jejich církevních objektů
(památek) na území našeho města. Jedná se
o příspěvek na opětovné postavení povalených
náhrobků na židovském hřbitově pro Federaci ži-
dovských obcí v ČR, na opravu dveří a mříží
v kostele sv. Jana Křtitele na ulici Špitálská pro
římskokatolickou farnost Slavkov u Brna a na vý-
měnu oken na faře v ulici Jiráskova pro nábo-
ženskou obec Církve československé husitské ve
Slavkově u Brna.

Požární ochrana. Z rozpočtu města jsou hra-
zeny neinvestiční náklady na provoz Sboru dob-
rovolných hasičů, ročně se jedná o 300 000 Kč.
V letošním roce bude této organizační složce
města v rámci Dnů Slavkova u Brna předáno
zcela nové užitkové zásahové vozidlo v celkové
pořizovací ceně 1 100 000 Kč, přičemž 500 000
Kč se podařilo získat z dotace od JMK, zbývají-
cích 600 000 Kč je hrazeno rozpočtem města.

Kapitálové výdaje. Mimo priorit v oblasti pří-
pravy a vlastních realizací investičních akcí,
o kterých jsem psal v minulém čísle SZ, jsou opět
plánovány další menší investiční celky (od pří-
pravy po vlastní realizaci). I v letošním roce by
mělo ve městě vzniknout další nové dětské hřiště
(výstavba je plánována po rozhodnutí o žádosti
o dotaci, město ve svém rozpočtu vyčlenilo
150 000 Kč). V průběhu 3.čtvrtletí by mělo být
v určených lokalitách města (sídl. Nádražní, sídl.

Polní, ul. Zámecká) instalováno nové dopravní
značení k regulaci dopravy na zvláště (dopravou
a parkováním) zatížených komunikacích. Cílem
tohoto opatření je zklidnění dopravy ve městě.
V rozpočtu města jsou vyčleněny finanční pro-
středky na projektové dokumentace veřejného
osvětlení a místního rozhlasu pro lokality, kde
bude realizována rekonstrukce dalších inženýr-
ských sítí (veřejná kanalizace, rozvody elektrické
energie). V nejbližších dnech budou na město pře-
vedena vlastnická práva k části pozemků na síd-
lišti Zlatá Hora (západní část sídliště), což městu
již v brzkém období umožní plánovanou revitali-
zaci veřejných ploch (úpravu zeleně, komunikací,
rozšíření parkovacích stání). Pro tyto potřeby
bude aktualizována projektová dokumentace pro
možnost zahájení přípravy a následné realizace 1.
etapy tohoto záměru.

Sociální věci a služby. Prostřednictvím roz-
počtu města se realizuje výplata sociálních dávek
v rámci kompetencí sociálního odboru, jedná se
celkem o 33 000 000 Kč, tyto jsou poskytovány
formou účelové dotace ze státního rozpočtu ČR.
Mimo tohoto město vynakládá již ze svých vlast-
ních rozpočtových zdrojů 884 000 Kč na úhradu
služeb poskytovaných Oblastní charitou Hodo-
nín v rámci pečovatelské služby a centra denních
služeb pro dospělé, Rodinnou pohodou v rámci
centra denních služeb pro děti a aktivační služby,
Mateřským centrem Pramínek. Další vlastní
zdroje jsou určeny na úhradu nákladů letního tá-
bora pro děti ze sociálně slabých rodin, provoz
klubu důchodců v DPS, humanitární účely, ko-
munitní plánování, rodinnou poradnu a nově
vzniklý Family point.

Dopravní obslužnost. V rozpočtu je zapraco-
vána pravidelná roční platba ve výši 308 000 Kč
JMK na zajištění dopravní obslužnosti v rámci in-
tegrovaného dopravního systému Jihomorav-
ského kraje.

Z výčtu prioritních akcí prezentovaných na
stránkách minulého čísla Slavkovského zpravo-
daje i z výčtu dnešního je zřejmý alespoň čás-
tečný rozsah činností města zajišťovaných pro-
střednictvím jeho rozpočtu. Je samozřejmě jasné,
že celkový rozsah potřeb je několikanásobně
vyšší. Dopad finanční krize na rozpočty obcí
a měst v loňském a prozatím i letošním roce nám
neumožňuje realizovat další plány a záměry,
navíc nás nutí snižovat běžné provozní výdaje
města i našich organizací na nezbytné minimum.
Přesto se vždy v průběhu rozpočtového období
(kalendářního roku) objeví mimořádné potřeby
(nebo možnosti k řešení těchto potřeb), jež mu-
síme do schváleného rozpočtu zapracovat (včetně
zajištění jejich financování). Jednou ze zásadních
priorit, které vedení města v současné době řeší,
je potřebnost rozšíření kapacity mateřské školky.
Z těchto důvodů jednáme o možnosti koupě ob-
jektu restaurace Gól na sídlišti Zlatá Hora, v němž
by po rekonstrukci těchto prostor mohlo vznik-
nout komplexní zázemí pro 112 dětí. Vzhledem
ke skutečnosti, že se jedná o velmi zásadní roz-
hodnutí, především z hlediska investičních ná-
kladů (35,0–40,0 mil. Kč) a z hlediska jejich fi-
nančního zajištění, není toto rozhodování
jednoduché. O této záležitosti bude mimo jiného
jednat zastupitelstvo města na svém nejbližším
zasedání dne 3. května 2010. O výsledku jednání
a dalších krocích v této pro naše město zásadní
věci, vás budeme informovat na stránkách Slav-
kovského zpravodaje v příštím čísle.

Ing. Ivan Charvát, starosta města 

Slovo starosty města Slavkova u Brna

Restaurace Gól na Zlaté Hofie Foto: R. Lánsk˘
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1. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování
služeb (zpracování a podání řádosti v rámci výzvy
č. 57) se společností Pontech s.r.o.

2. RM ukládá vedoucí odboru SÚPÚ předložit
RM informativní zprávu ke stavu staveb na pozem-
cích parc. č. 1079, 1080, 3122/25 a 1084 v k.ú. Slav-
kov u Brna.

3. RM ukládá FO předložit návrh rozpočtového
opatření na financování vypracování „Posouzení
vlivů územního plánu Slavkov u Brna na životní pro-
středí“. 

4. RM ukládá FO předložit návrh rozpočtového
opatření na financování vypracování „Generelu do-
pravy“.

5. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k ná-
jemní smlouvě ze dne 13. 4. 2005 na pronájem bytu
s paní Věrou Tichomirovou, obsahujícím prodlou-
žení nájmu bytu na dobu určitou, do 31. 3. 2013. 

6. RM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 k ná-
jemní smlouvě č. 05/06 ze dne 23. 6. 2006, která
byla uzavřena s paní Renátou Tomkovou na proná-
jem nebytových prostor v budově na Koláčkově
nám.727, Slavkov u Brna, kde bude v osobě nájemce
doplněn druhý nájemce - paní Jana Bergerová.

7. RM  neschvaluje slevu kupní ceny bytu za po-
řízení elektrického vytápění vlastními prostředky
manželům Sedlákovým.

8. RM souhlasí se zveřejněním záměru směny po-
zemku parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města.

9. RM souhlasí se zvýhodněným nájmem pro

Svaz diabetiků ČR Slavkov u Brna dne 11. 11. 2010
na akci „Den pro zdraví“ v Centru Bonaparte.

10. RM vyhovuje žádosti Moravské hasičské jed-
noty o poskytnutí prostor aleje vedle stadionu.

11. RM vyhovuje žádosti společnosti Aktiv 95
Opava s.r.o., o udělení souhlasu s užitím znaku
města.

12. RM vyhovuje žádosti firmy BEVE o pořádání
počítačového kurzu pro seniory.

13. RM podporuje akci Folk a country na zámku
dne 13. 8. 2010 včetně finanční spoluúčasti města
a souhlasí s úhradou rozdílu mezi vybraným vstup-
ným a vyplacenými honoráři účinkujících. Cena
vstupného bude 150 Kč na místě, 130 Kč v předpro-
deji, dále souhlasí s uzavřením smlouvy na pořádání
závěrečného koncertu v rámci mezinárodního hu-
debního festivalu Concentus Moraviae a s úhradou
smluvního poplatku ve výši 20 000 Kč. RM sou-
časně pověřuje místostarostu města a ředitele ZS-A
jednáním s pořadatelem festivalu ve věci další pří-
padné finanční spoluúčasti města a jednáním s hejt-
manem JMK o finančním a věcném zajištění  kon-
certu, který se bude konat pod jeho záštitou dne 8. 6.
2010. RM ukládá FO předložit návrh na financování
koncertu Concentus Moraviae do výše 85 000 Kč.

14. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Da-
rovacích smluv č. 4 až 6 /2010 a s jejich zařazením
do sbírkového fondu Zámku Slavkov-Austerlitz.

15. RM vrací předložený materiál o zveřejnění zá-
měru pronájmu skladovacích prostor k doplnění dle
připomínek členů RM.

LVIII. mimořádná schůze RM – dne 22. 3. 2010

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová (vedoucí), Radoslav Lánsk˘,
Mgr. Jifií BlaÏek, MgA. Jana Jelínková, Mgr. Jana Sou-
kopová, Mgr. Jaromír Pytela, Jan Hudec, Ing. Ladislav
Jedliãka, Martina Vilímová, Eva Janková.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném ãase a bezplatnû.

Informace občanům k výměně
řidičských průkazů

Vzhledem k velkému objemu řidičských prů-
kazů k výměně se obracíme na všechny držitele
řidičáků vydaných v období od 1. 1. 1994 do 31.
12. 2000, jejichž platnost končí 31. 12. 2010, aby
požádali o výměnu těchto řidičských průkazů
včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve
frontách ke konci termínovaného období.

Řidičské průkazy vydané po roce 2000 jsou
platné až do konce roku 2013 a ty není třeba
zatím měnit.

K výměně řidičského průkazu je potřeba při-
nést s sebou: platný doklad totožnosti (OP nebo
cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech
3,5x4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je
osvobozena od správního poplatku a lhůta pro
převzetí nového ŘP je zpravidla do 15–20 dní.

Jaroslava Pospíchalová, referentka DSH

Město Slavkov u Brna je jedinečnou turistic-
kou destinací návštěvníků z České republiky,
ale i zahraničí. Návštěvníci sem přijíždějí nejen
kvůli krásnému prostředí města samotného, ale
také z toho důvodu, že se zde nacházejí zají-
mavé kulturní památky, specifický genius loci
daný zejména významnými historickými udá-
lostmi, ale rovněž příjemné doprovodné akti-
vity v podobě sportovního či odpočinkového
vyžití.  Zvýšit povědomí o Slavkově u Brna jako
místě vhodném pro kulturně-poznávací turis-
tiku, sportovní turistiku, cykloturistiku a posílit
tak jeho potenciál bylo cílem projektu „Přijďte
poznat víc – Slavkov – Austerlitz“, na nějž
město získalo prostředky z evropských fondů
(konkrétně z Regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod) ve výši 8 490 000 Kč. Do-
tace, která byla udělena koncem roku 2008,
umožnila městu realizovat propagační a marke-
tingové aktivity v průběhu roku 2009 až do za-
čátku roku 2010, jejichž přesný popis tvoří mar-
ketingová studie.

Hlavním předmětem projektu bylo vytvořit
a realizovat jednotnou a komplexní propagaci
a mediální prezentaci města. Za tím účelem byla
vytvořena jednotná vizuální linie opírající se
o nová loga města a zámku, která budou pro po-
třeby cestovního ruchu v budoucnu využívána.
Jednotná vizuální linie byla rovněž promítnuta
do hlavních výstupů projektu, a to do nových
propagačních materiálů. Vznikla celá edice no-
vých propagačních materiálů o městě a vý-
znamných památkách a aktivitách města, dále
o zámku a možnostech, které národní kulturní
památka nabízí, dále vznikly mapy a cyklomapy
slavkovského regionu, které jsou neustále tu-
risty požadovány, pohlednice, skládačky s jedi-
nečnými záběry Slavkova a blízkého okolí
a brožury o poskytovatelích dalších doprovod-
ných služeb v oblasti cestovního ruchu. Tyto

propagační materiály budou sloužit po dobu pě-
ti let. Významným přínosem je, že všechny pro-
pagační materiály byly přeloženy do čtyř svě-
tových jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny
a francouzštiny), čímž dochází k cílenému za-
měření na zahraniční návštěvníky, již do Slav-
kova u Brna či do Jihomoravského kraje přijíž-
dějí. Všechny tyto podklady jsou distribuovány
partnerům spolupracujícím v oblasti cestovního
ruchu a jsou rovněž k dispozici na CD nosičích,
které v současné době jsou v oblasti propagace
stále žádanějším artiklem. Dalším výstupem
projektu je vytvoření nové podoby dvou webo-
vých portálů – městského a zámeckého, které
aktuálně informují o akcích pořádaných měs-
tem či zámkem, ale i o významných kulturních
akcích v okolí. Oboje webové stránky jsou rov-
něž vytvořeny ve čtyřech světových jazycích
s cílem umožnit zahraničním turistům plánovat
návštěvu regionu dlouhodobě dopředu a na zá-
kladě aktuálních informací. Zde spočívá přidaná
hodnota projektu i pro místní poskytovatele do-
provodných služeb jako je ubytování, restau-
race, sportovní a jiné aktivity, že i zahraniční
návštěvníci si je mohou vyhledat.

Dalším významným prvkem projektu byla

mediální kampaň na propagaci města Slavkov
u Brna při příležitosti konání některých kultur-
ních akcí, jako např. Dny Slavkova, Napoleon-
ské dny v srpnu, či vzpomínkové akce v zimě,
ale také při příležitosti konání velkých koncertů
v zámeckém parku či setkání historických vo-
zidel. Pro potřeby těchto kulturních akcí bylo
z dotace pořízeno také demontovatelné podium
pro různá kulturní vystoupení. Poměrně rozsá-
hlá kampaň měla formu billboardové inzerce
v celém Jihomoravském kraji, spotů v rádiích
a v novinových denících, dále byly vytvořeny
letáky a plakáty, vždy individuálně dle charak-
teru akce. Odezva mediální kampaně se v plné
míře projevila v několikanásobném nárůstu
počtu návštěvníků těchto akcí v roce 2009
a doufáme, že si akce tento návštěvní standard
udrží.

V neposlední řadě byla v rámci projektu rea-
lizována společná expozice města a zámku na
veletrzích cestovního ruchu Regiontour v roce
2009 a 2010. Na Regiontour 2010 bylo připra-
veno zcela nové architektonické řešení stánku
s využitím jednotné vizuální linie a moderní au-
diovizuální techniky, které bude využito i v bu-
doucích letech. K propagaci v rámci Region-
touru vznikly různé propagační předměty jako
kalendáře, tužky, atd.

Projekt „Přijďte poznat víc – Slavkov – Aus-
terlitz“ posílil image města a vybudoval silné
zázemí pro nabídku služeb v oblasti cestovního
ruchu. Město Slavkov tak zviditelnil v kontextu
Jihomoravského kraje, v rámci České republiky,
ale také celé Evropy. Materiály, které vznikly,
budou minimálně po dobu pěti let sloužit k dal-
šímu aktivnímu a cílenému získávání návštěv-
níků k objevení jedinečné turistické destinace –
města Slavkov u Brna – to příchozí přivítá no-
vými na pohled příjemnými informačními a uví-
tacími tabulemi pořízenými rovněž z marketin-
gového projektu.
Mgr. Michaela Kavková, Tereza Cenková, DiS.,
odbor kanceláře tajemníka

Marketingový projekt „Přijďte poznat víc – Slavkov – Austerlitz“

Poutaã ve smûru od Kfienovic Foto: R. Lánsk˘
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PROGRAM DNŮ SLAVKOVA
Pátek 28. května
Zámek Slavkov – Austerlitz
Den ISŠ
10.00–13.00 Historický sál – slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům

Integrované střední školy (tři třídy – hotelnictví a turismus a podnikání)
9.00–15.00 Historický sál – představení oboru hotelnictví a turismus, kuchař–

číšník, truhlář, uměleckořemeslné zpracování dřeva (praktické ukázky
dovedností žáků ISŠ – slavnostní tabule, vyřezávání z ovoce a zeleniny,
velkoplošná projekce)
Zámecký park – představení oboru automechanik, klempíř (praktické
ukázky klempířských prací, diagnostika vozidel)

Hasičská zbrojnice ve Slavkově u Brna
8.30–12.00 Den otevřených dveří

Parkoviště u koupaliště
od 13.00 Praktická ukázka zásahu hasičů

Fotbalový stadion
od 9.00 Soutěž základních škol O pohár starosty města – HEC Olympiáda,

atletika, kopaná (v případě nepříznivého počasí turnaje v hale ZŠ
Komenského)

Palackého náměstí
od 16.00 Stavění máje, předání práva (tanec a zpěv)
od 19.00 Koncert hudebních skupin Osada a Oáza 2

Sobota 29. května 
Palackého náměstí
14.00–14.10 Zahájení Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů
14.10–14.20 „Veselé klobouky“ – vystoupení dětí z Mateřské školy Zvídálek
14.25–15.05 Hudební vystoupení ZUŠ Františka France–kytarový soubor
15.10–15.25 Taneční vystoupení ZUŠ Františka France
15.30–15.50 Vystoupení žáků ZŠ Komenského – Glitter Stars, gymnastky, Country

skupina Junico, Team Gym
15.55–16.50 Taneční vystoupení stárků–Česká beseda
16.55–17.30 Předání hasičského auta starostou města a ukázka z činnosti oddílu

mladých hasičů
17.30–18.00 Pěvecké vystoupení žákyň ZUŠ Františka France
18.00–18.10 Vyhlášení ankety Osobnost slavkovské kultury za rok 2009, losování

výherců
18.15–19.00 Slavné muzikálové písně zazpívají herci Městského divadla

Brno Hana Holišová, Olda Smysl, Míša Horká, Martin Křížka,
Soňa Jányová

od 19.15 Koncert slavkovských hudebních skupin LaMancha, THIEF,
Where is my Summer?! a Babosed

Doprovodný program na náměstí
od 16.00 Ukázka hasičské techniky
14.00–17.00 Junák Slavkov u Brna–prezentace činnosti
14.00–17.00 Prezentace marketingového projektu „Přijďte poznat víc – Slavkov–

Austerlitz“

Zámek Slavkov–Austerlitz
14.00–18.00 Junák Slavkov u Brna – pohybové hry, lanová dráha v zámeckém

parku
10.00 -15.00 Kostýmované prohlídky zámku, prohlídky krovů (na objednávku)

Společenský dům Bonaparte
od 20.00 Hodová zábava – k tanci a poslechu hraje DH Túfaranka

Neděle 30. května 
Palackého náměstí
od 10.45 Průvod stárků se sochou sv. Urbana od radnice, mše svatá

v chrámu Vzkříšení Páně
14.30–17.30 Zahájení programu starostou města

Hudební a zábavní pásmo Zámecké dechové kapely
Setkání slavkovských jubilantů na radnici

od 17.00 Koncert pěveckého sboru Gloria v chrámu Vzkříšení Páně
29. a 30. 5. Slavkovský rybník – Mistrovství ČR v lodním modelářství

Po celou dobu akce bude zajištěna nabídka občerstvení.
Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena
Za nepříznivého počasí se program uskuteční v Sále společenského domu Bonaparte
a koncerty slavkovských hudebních skupin budou zrušeny.

Opět po roce se poslední víkend v květnu 28.–30. května uskuteční Dny
Slavkova a Svatourbanské hody. Pro návštěvníky bude opět připraven tří-
denní bohatý program s celou řadou novinek. 

Den před zahájením akce ve čtvrtek 27. května od 14 hodin proběhne
na zámku ve Slavkově slavnostní otevření zrekonstruovaného nádvoří.

Netradičním zážitkem jistě bude
koncert slavkovské hudební
skupiny Osada a Oáza 2, který
se uskuteční 28. 5. od 19 h na
Palackého náměstí. 

V průběhu sobotního dne vy-
stoupí děti z mateřské školy Zvídálek, žáci Základní umělecké školy Fran-
tiška France a Základní školy Komenského. Dny Slavkova budou i letos
probíhat ve spojení se Svatourbanskými hody. Nebude chybět tradiční sta-
vění máje, hodová zábava a v letošním roce stárci v průběhu sobotního od-
poledne zatančí Českou besedu. Před zahájením ukázky mladých hasičů
se bude konat předání nového hasičského auta starostou města, které bylo
z převážné většiny zafinancováno ze zdrojů Jihomoravského kraje. 

Uskuteční se také prezentace nových propagačních předmětů z marke-
tingového projektu „Přijďte poznat víc – Slavkov – Austerlitz“, na nějž
město Slavkov u Brna získalo finanční prostředky z evropských fondů.
K vidění budou různé druhy propagačních letáků a brožur o městě, zámku
a Slavkovském bojišti. 

Děti všech věkových kategorií jsou zvány do zámeckého parku, kde
Junák bude mít připraven zábavný program plný her, soutěží a lanových
aktivit. Sobotní večer bude již tradičně patřit zpěvákům Městského diva-
dla Brno a rockovým slavkovským kapelám. 

V neděli odpoledne se poprvé uskuteční setkání slavkovských jubi-
lantů, kteří měli možnost se nahlásit na základě výzvy uvedené ve Slav-
kovském zpravodaji. Nejen pro slavkovské jubilanty, ale pro všechny ob-
čany si Zámecká dechová kapela připravila zábavní a hudební pásmo plné
příjemné hudby, scének a zábavy. 

Na Dny Slavkova a Svatourbanské hody byli také pozváni představitelé
zahraničních partnerských měst a obce Slavkova u Opavy. 

Pevně doufáme, že v letošním roce bude akci přát počasí. I přesto bude
připravena „mokrá varianta“. Celý program v případě nepříznivého počasí
bude přesunut do sálu Společenského domu.

Přejeme vám pěkný zážitek a budeme se těšit na společné setkání. 
Tereza Cenková, DiS., odbor kanceláře tajemníka

DNY SLAVKOVA 28.–30. 5. 2010

Pozvánka na Dny Slavkova
LoÀské Dny Slavkova Foto: B. Maleãek

LoÀské Dny Slavkova Foto: B. Maleãek



zidla a jednotlivě dovezeného silničního vo-
zidla k provozu na pozemních komunikacích
(na základě správního řízení, vyplňuje a vydává
doklad k vozidlu, přestavbě apod.).

• zabezpečování činnost při tvorbě infor-
mačního systému registru vozidel (výdej dat
pro notářství, v oblasti dědického řízení).

Ke dni 31. 12. 2009 bylo v registru vozidel na
Městském úřadu Slavkov u Brna evidováno 17
936 vozidel.

Agenda přestupků – na tomto úseku je vy-
konávána státní správa v oblasti provozu na po-
zemních komunikacích, zejména jsou řešeny
přestupky a správní delikty podle zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojiš-
tění odpovědnosti z provozu vozidla) provozu
vozidla, dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích. V roce 2009 bylo vy-
řešeno celkem 138 přestupků.

Agenda silničního hospodářství - v roce
2009 bylo vydáno celkem 269 rozhodnutí,
která byla zaměřena především na stavební po-
volení pro speciální stavby, na povolování při-
pojení pozemních komunikací, připojení ne-
movitostí (sjezdy), uzavírek a povolování
zvláštního užívání silnice k umísťování re-
klamních poutačů, umísťování, skládání a na-
kládání materiálů nesloužících k údržbě a opra-
vám komunikací, provádění stavebních prací,
umístění inženýrských sítí (protlaky a pře-
kopy), pořádání kulturních a sportovních akcí
a stanovení místní úpravy dopravníhoznačení. 

V rámci BESIP byla v roce 2009 uspořá-
dána 1 akce pro děti škol našeho regionu na
dětském dopravním hřišti ve Vyškově ve spo-
lupráci s MěÚ Vyškov. 

Další akci uskutečnil Městský úřad Slavkov
u Brna již samostatně ve spolupráci s Měst-
skou policií, Červeným křížem a Policií ČR
pro děti 3. a 4. tříd základních škol ve Slavkově
u Brna v říjnu 2009. Formou soutěže si mohli
žáci ověřit a prohloubit své znalosti ve zdravo-
vědě, dopravních předpisech a zručnosti. 

Bc. Dagmar Janebová
vedoucí odboru dopravy a SH

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU8 4/2010

Odbor dopravy a silničního hospodářství
zajišťuje výkon registru vozidel, registru řidičů,
autoškol, zajišťuje zkoušky žadatelů o řidičská
oprávnění, rozhoduje o udělení (odnětí) opráv-
nění k provozování stanice měření emisí sil-
ničních vozidel, provádí výkon působnosti sil-
ničního správního úřadu, speciálního
stavebního úřadu ve věcech silnic, stanovuje
místní a přechodnou úpravu provozu na silni-
cích, je dopravním úřadem pro taxislužbu, řeší
přestupky na úseku zákonného pojištění za
škody způsobené provozem vozidla. 

Agendu registru řidičů upravuje zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu) a zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vo-
zidel a zajišťuje:

• vydávání řidičských průkazů ČR i meziná-
rodních řidičských průkazů

• vedení evidenci zadržených a odebraných
řidičských průkazů

• záznam údajů o zákazech činnosti spočíva-
jící v zákazu řízení motorových vozidel ulože-
ných soudem nebo správním orgánem za spá-
chané trestné činy a přestupky

• záznam do karty řidiče – udělené bodové
hodnocení

• vydávání profesních průkazů
• vydávání digitální karty do tachografu
• zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění
Agendu registru vozidel upravuje zákon

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Do jeho činnosti spadá:
• zápis silničního vozidla do registru vozidel
• zápis změn
• přidělení registrační značky silničním mo-

torovým vozidlům 
• vydávání osvědčení o registraci vozidla

a technického průkazu silničního vozidla nebo
osvědčení o technickém průkazu silničního vo-
zidla

• rozhodování o vyřazení silničního vozidla
z provozu

• provádění zápisů a výmazů zástavního
práva k silničním motorovým vozidlům do re-
gistru vozidel a technického průkazu vozidla

• schvalování technické způsobilosti vozidel,
jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného vo-

Zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2009

Registr řidičů Rok 2009
Počet vydaných řidičských průkazů 1348
Počet vydaných mezinárodních ŘP typu Ženeva 25
Počet vydaných mezinárodních ŘP typu Vídeň 33
Počet řidičů, kterým byl vydán řidičských průkaz poprvé 306
Počet evidovaných řidičů 12864
Počet odňatých řidičských průkazů 98
Výpis z evidenční karty řidiče 213
Počet řidičů, kterým bylo zapsáno bodové hodnocení za přestupek, TČ 1393
Počet vydaných profesních průkazů 68
Počet vydaných digitálních karet 63
Počet odzkoušených žadatelů o řidičské oprávnění 554
Opakovaná opravná zkouška 318 

Registr vozidel Rok 2009
Počet zaevidovaných vozidel v ČR 662
Počet vozidel zaevidovaných z jiného
registračního místa 861

Počet vozidel odhlášených na jiné
registrační místo 1052

Počet vozidel s ukončením leasingové
smlouvy 341

Trvalé vyřazení vozidla z provozu 510
Výměna registrační značky 251
Zaslání spisů na jiné registrační místo 1168
Zpracování spisů z jiných registračních
míst 1346

V souvislosti se stěhováním městské policie
do prostor Panského domu (o tomto informuje
její velitel ve vedlejším článku) dojde i ke změně
umístění podatelny městského úřadu. Podatelna
se přemístí právě do kanceláře, kterou městská
policie opustí, tzn., že v podstatě se jedná jen
o přesun do protější kanceláře. Přestěhováním
do větší místnosti však současně dojde k zásadní
změně v organizaci práce v rámci podatelny,
která vyjde opět podstatně více vstříc k obča-
nům. V „nové“ podatelně budou soustředěny
dříve po celém úřadě roztroušené agendy, ze-
jména kromě samotné podatelny (tj. možnost
podat podání, vyzvednout si písemnosti apod.),
to bude veřejný internet, všechny funkcionality
Czech Pointu (mj. výpisy z Rejstříku trestů, vý-
pisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rej-
stříku atd.), ověřování listin a podpisů (vidi-
mace a legalizace, které již nebudou prováděny
ve foyer radnice na Palackého nám. 65 u pí M.
Kučerové), datové schránky, autorizované kon-
verze; budou zde k dispozici nejčastěji použí-
vané formuláře na úřadě atd. Cílem je, aby
občan-klient na jednom místě vyřídil vše z výše
popsaných potřeb a to v době pěti dnů v týdnů
(zaručeně tedy v době pondělí a středa mini-
málně 7.30–17.00, ostatní dny minimálně v době
8.00–13.00) tak, aby nemusel tyto jednotlivé

Strážníci oznamují
Za pár týdnů už občané nenajdou Městskou

policii na městském úřadě, Palackého nám. 65.
První týden v květnu se totiž z těchto prostor
bude stěhovat do nového působiště na Palac-
kého nám č. 89 v Panském domě (bývalé sídlo
Modré pyramidy). Pevná linka 544 121 156
bude zatím zrušena, kontakty na mobilní tele-
fon hlídky 725 746 435 - 6 zůstávají beze
změny. Pavel Ehrenberger, velitel MP

agendy hledat na různých odborech. Přesto však
některé základní funkcionality Czech Pointu
bude možné vyřídit i na stávajících místech, pre-
ferovat však budeme toto nové centrální místo,
na ostatních místech se budou uvedené věci vy-
řizovat zpravidla v případě většího náporu ob-
čanů na podatelně tak, aby se zbytečně nepro-
dlužovala čekací doba. Pracoviště bude funkční
od druhého květnového týdne a bude zabezpe-
čeno dvěma pracovníky tak, aby mohlo účinně
fungovat jejich případné zastupování (personální
zajištění nebylo řešeno navýšením počtu pra-
covníků úřadu, ale organizačními změnami
a změnami v jejich pracovních náplních). Pro
zvýšení komfortu občanů budou v období na
konci května, resp. začátku června, provedeny
nutné stavební úpravy tak, aby před novou po-
datelnou byly vytvořeny podmínky pro možnost
čekání občanů, protože nynější čekací prostory
jsou kapacitně nevyhovující. V rámci těchto sta-
vebních úprav počítáme s omezením provozu
v době trvání 2, max. 3 pracovních dnů. O přes-
ném termínu budou však občané informováni na
webových stránkách města.

Věřím, že tato výrazná změna je dalším kro-
kem směrem k občanům a přinese své plody
ve formě zvýšené spokojenosti klientů úřadu.

Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ

Nové uspořádání podatelny
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Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2009
Stav pracovních úvazků a objem výkonu

státní správy a samosprávných činností na od-
boru ŽP zůstává odbobný již po několik let. Na
odboru životního prostředí se v roce 2009 vy-
konávala státní správa na 10 úsecích. Z toho na
devíti úsecích patřících do oblasti ochrany slo-
žek životního prostředí a jednom úseku státní
památkové péče. Každý z pracovníků vykonává
a ovládá tedy nejméně 2 úseky státní správy.
Výkon státní správy na daných úsecích je silně
specializován a žádný pracovník odboru není
druhým plně zastupitelný. Od roku 2008 byla na
odbor přidělena nová agenda – administrace
a koordinace projednávání tzv. „plánovacích
smluv“ dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona. Dosud se nestalo, že by byl někdo
v delší pracovní neschopnosti, a nebylo tedy
třeba hledat náhradní řešení. Kolektiv odboru
vzájemně spolupracuje a vzniklé problémy jak
ve výkonu státní správy, tak samosprávy řeší
společně, umožňují to pravidelné společné po-
rady a ochota všech si vzájemně poradit a po-
máhat. Jelikož je výkon státní správy vázán na
potřeby a požadavky klientů, nelze ji dopředu
plánovat a organizovat. Jsou období klidnější
a období, kdy jsou požadavky klientů četnější. Je
to nečastěji začátek roku a pak období podzimu.
Největší problémy s časem jsou v době podávání
různých žádostí o dotace a pak termíny pro uvá-
dění staveb do provozu. V této době se časová
tíšeň klientů negativně odráží na jejich jednání. 

Na odboru životního prostředí pracovalo
v roce 2009 pět úředníků, kteří vykonávali
státní správu v těchto oblastech:  

• státní správu na úseku státní památkové péče
(zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)
pro celé správní území úřadu,

• státní správu v oblasti nakládání s odpady,
zákon č. 185/2001 Sb. a předpisy související

• státní správu na úseku ochrany ovzduší,
zákon č. 86/2002 Sb. a předpisy související.

• státní správu na úseku ochrany vod, zákon
č. 254/2001 Sb. a předpisy související 

• státní správa ve vodním hospodářství, zákon
č. 274/2001 Sb. 

• státní správu na úseku ochrany zeměděl-
ského půdního fondu, zákon č. 334/1992 Sb.
a předpisy související

• státní správu na úseku ochrany přírody a kra-
jiny, zákon č. 114/1992 Sb. a předpisy souvise-
jící.

• státní správu na úseku myslivosti, zákon
č. 449/2001 Sb., a předpisy související

• státní správu lesů, zákon č. 289/1995 Sb.,
a předpisy související

• státní správu rybářství, zákon č. 99/2004 Sb.,
a předpisy související

• koordinace, příprava a administrace činnosti
úřadu v oblasti tzv. plánovacích smluv

Odbor nevykonává jen státní správu. Pracov-
níci se zapojují i do samosprávné činnosti. Jedná
se především o práce na úseku od-
padového hospodářství města a ži-
votního prostředí ve městě. 

Co vykonávali pracovníci od-
boru v samostatné působnosti
v minulém roce?

• Spolupodíleli se na činnosti
komise pro regeneraci městské
památkové zóny.

• Spolupodíleli se na činnosti povodňové ko-
mise města a regionu.

• Poskytovali informace a spolupracovali s ko-
misí pro životní prostředí.

• Připravili projekty v oblasti péče o životní
prostředí (v oblasti investic do úrovně vydání
územního rozhodnutí, ostatní drobné akce i re-
alizují) a spolupůsobili při zajišťování dotací.
V minulém roce to bylo pokračováno v realizaci
další etapy výsadby remízu v lokalitě Písky, za-
jištili přepracování PD pro akci PPO II na Pro-
středníčku 

• Připravili podklady pro vyhodnocení akce
výstavba kompostárny na rekultivované skládce
v Pískách.

• Připravili podklady a prováděli administraci
dotací a spolupracovali s majiteli památek při
jejich obnově a získávání dotací z Programů
kraje a ministerstva kultury, jak z programu re-
generace MPR a MPZ, tak dotace na obnovu pa-
mátek prostředníctvím obcí s rozšířenou působ-
ností pro okolní obce.

• Vedli administraci a koordinaci projedná-
vání plánovacích smluv mezi Městem a budou-
cími investory inženýrské a dopravní infrastruk-
tury ve městě. 

Pro informaci uvádíme základní čísla o ad-
ministrativní činnosti odboru. Informace jsou
výňatkem z evidence písemností systému Vera
za rok 2009 s porovnáním od roku 2007.

Počet podání učiněných na odboru ŽP za
rok 2004-2009 

V minulých zprávách byl uváděn pouze počet
přidělených písemností, dnes předkládáme sta-
tistiku – součet přidělených i vlastních píse-
mností. Sice vlivem změny evidování všech ode-
slaných dopisů (každý dopis hromadné
korespondence evidován samostatně) je údaj ve
velkých číslech, ale svědčí to o narůstající ad-
ministrativní náročnosti na odboru. Rok 2007

a část roku 2008 nelze brát jako „normální“,
v tomto roce běželo vyřizování povolování na-
kládání s vodou – „studny“. Tato agenda se vy-
řizovala za účasti všech pracovníků a za pomoci
brigádníků. Byly to administrativně velmi ná-
ročné roky. 

Závěr
Pokud nebudeme hodnotit rok 2007, můžeme

konstatovat, že činnost odboru je již zaběhlá,
počet vstupů veřejnosti ustálený a pokud nebu-
dou změny v zákonech vyžadovat další admi-
nistrativu, nebo nebudou na obce s rozšířenou
působností přenášeny další činnosti, není ani
třeba uvažovat se změnami počtu pracovníků na
odboru. V loňském roce byla odborem zajišťo-
vána investiční akce „kompostárna pro město
Slavkov u Brna“ a to v celém rozsahu. Od pří-
pravy, výběru dodavatele v roce 2008 a řízení
vlastní realizace díla až po uvedení díla do pro-
vozu a finančního vyhodnocení akce pro Státní
fond životního prostředí. Po kolaudaci díla
odbor spolupracoval s TSMS za spuštění celého
systému sběru odpadu ze zeleně ve městě. 

Ing. Miroslav Zavadil, vedoucí odboru ŽP

Společnost EKO-KOM, a. s., která je celostátní
obalovou společností a zastřešuje v České repub-
lice separovaný sběr odpadů – obalů (plasty,
papír, sklo, kovy, nápojové kartony atd.) vyhlásila
pro města a obce jednotlivých krajů 2. ročník sou-
těže v třídění odpadů. V Jihomoravském kraji do-
stala soutěž  název „My třídíme nejlépe“. V prv-
ním ročníku této soutěže se Slavkov u Brna ve své
kategorii umístil na 3. místě. Od spolupořadatele
soutěže – Agentury Dobrý den, s.r.o. získalo
město za toto umístění do své pokladny pět tisíc
korun. Tato částka není velká, přesto jsme za tyto
prostředky pořídili drobné vybavení pro oblast
odpadového hospodářství. Odbor ŽP zařídil
nákup sběrných nádob na separaci plastů a lisu na

PETky pro technické služby a integrovanou
střední školu a zahradní kompostér a nástěnky
pro ekologickou výchovu pro základní školy.
V tomto ročníku soutěže bychom se  chtěli umís-
tit ještě lépe. K dosažení tohoto cíle je nutná spo-
lupráce vás občanů i radnice.

Proto Město Slavkov u Brna uzavřelo výhod-
nou smlouvu o sezonním svozu  plastů a doufá,
že toto opatření zvýší množství sebraného plastu
a omezí nepořádek v okolí sběrných hnízd.

Společnost RESPONO, a. s., bude od
května do září provádět svoz žlutých kontej-
nerů na separaci plastů v intervalu 2x týdně,
a to vždy před víkendem po něm. 

Ing. Pavel Janeba, odbor ŽP

Slavkov soutěží v separaci odpadů

Úsek státní správy 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ovzduší odpady 255 253 408 323 428 411
Les, myslivost, rybářství 95 103 402 250 348 224
Vodoprávní úřad 357 524 1684 3937 1921 2067
Ochrana přírody a ZPF 389 467 768 1496 562 496
Státní památková péče
a administrativa vedoucího 549 548 1169 3390 1059 622
Celkem 1645 1895 4431 9396 4318 3820 

Návštěva jeskyně Výpustek
23. března navštívili žáci ZŠ Malinovského

nově zpřístupněnou pátou jeskyni Moravského
krasu Výpustek. Žáci byli zajímavým výkladem
seznámeni s vojenskou historií jeskyně, ale záro-
veň i s obdobím pravěku, kdy Výpustek sloužil
jako útočiště pravěkých zvířat a jejich lovců. 

První část prohlídky vedla kompletně zaříze-
ným a i dnes funkčním záložním velitelstvím ar-
mády z dob Varšavské smlouvy, ve druhé části děti
viděly, jak vypadá jeskyně bez stavebních úprav.
Na závěr se všem líbila komponovaná hra světel,
záblesků a relaxační hudby, která celou návštěvu
korunovala. Zážitky tohoto dne jistě pomohou uči-
telům a žákům rozkrýt mnohé dějepisné souvis-
losti, na které v budoucnu při výuce narazí.

Mgr. Marek Studnař

Čarodějný bál
Díky dramatickému kroužku v Němčanech

jsme měli možnost zhlédnout divadelní předsta-
vení Čarodějný bál. V pohádce nechyběla legrace
i napětí, kdy princezna z moci čarodějnic vysvo-
bodila prince Valentýna a Prokopa. Mladé herce
jsme odměnili dlouhým potleskem. Děkujeme za
krásný kulturní zážitek a už nyní se těšíme na další
představení. učitelé a žáci ZŠ Malinovského

Náv‰tûva jeskynû Foto: archiv ‰koly
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Překročení rychlosti v obci i mimo obec má
dvě hranice, podle kterých jsou odstupňované
pokuty a trestné body, které můžete za přestupek
dostat: 

• Překročení rychlosti v obci do 20
km/h nebo do 30 km/h mimo obec

Překročení nejvyšší dovolené rych-
losti stanovené zákonem nebo dopravní
značkou o méně než 20 km/h v obci
nebo o méně než 30 km/h mimo obec je
vyměřené na dva trestné body, blok
vám policista vypíše na místě za 1000
Kč, ve správním řízení vyjde pokuta za
tento přestupek na 1500–2500 Kč (§
22/1f) bod 4).

• Překročení rychlosti v obci o 20–40 km/h
nebo o 30–50 km/h mimo obec

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci
o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více
mimo obec znamená pro řidiče ztrátu minimálně
2500 Kč blokově nebo 2500 až 5000 Kč ve
správním řízení. Za tento přestupek vám také
budou odečteny 3 trestné body (§ 22/1f) bod 3).

2. Místem konání voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR
• ve volebním okrsku č. 1

je místnost pro hlasování v budově Měst-
ského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (ob-
řadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:

B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořá-
kova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.: 829-
830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880, 923,
959, 1170-1172, 1178-1180, 1220-1223, 1226,
Kounicova, Komenského náměstí, Lidická, Mal-
čevského, Malinovského, Na golfovém hřišti,
Příční, Sadová, Tyršova část čp.: 331, 556, 557,
561, 563, U stadionu, Zahradní, Zborovská, Zel-
nice I, ev. č. 1.
• ve volebním okrsku č. 2 

je místnost pro hlasování v budově Měst-
ského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.
patro (zasedací místnost), pro oprávněné ob-
čany s adresou místa trvalého pobytu:

Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr Ryb-
ník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova,
Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého ná-
městí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy,
Úzká, Za Branou, Zámecká.
• ve volebním okrsku č. 3

je místnost pro hlasování na Základní škole
Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu:

Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.: 300,
350, 355, 356, 360, 366, 367, 371 –376, 378, 384,
401-403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468, 469,
471-474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 500, 529,
565, 566, 599, 610, 616, 690, 691, 1225, 1461,

1462, 1463, 1464, 1481, Mánesova, Pod Oborou,
Pod Vinohrady, Purkyňova, Sušilova, Tylova, Tyr-
šova část čp.: 131-133, 208, 303, 345, 346, 348,
363, 424, 427, 428, 430, 445, 446, 449, 457, 459,
466, 475, 479, 486, 500, 503, 547, 567, 603, 655,
674, 826, 881, 882, 920, 977, 999, 1011-1016,
1025, 1034, 1085, 1094 -1126, 1224, 1249, 1289,
1290, Zlatá Hora část čp,: 271, 272, 277, 291, 292,
293, 294, 295, 337, 377, 1227-1242, 1467.
• ve volebním okrsku č. 4

je místnost pro hlasování na Základní škole
Komenského náměstí čp. 495 – nová budova,
pro oprávněné občany s adresou místa trva-
lého pobytu: 

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská, Sme-
tanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.: 1243-1246,
1348-1376.
• ve volebním okrsku č. 5

je místnost pro hlasování v Domě pečova-
telské služby, Polní ulice čp. 1444, II. patro,
místnost Klubu důchodců, pro oprávněné ob-
čany s adresou místa trvalého pobytu:

Československé armády, Foerstrova, Litavská,
Luční, Nádražní, Polní, sídliště Nádražní, Topo-
lová, U Splavu, U Vily.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství občana
České republiky (platným občanským průka-
zem nebo cestovním pasem). 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději
tři dny přede dnem voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(Dokončení ze str. 1)

• Překročení rychlosti v obci o 40 km/h
nebo o 50 km/h mimo obec

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stano-
vené zákonem nebo dopravní značkou
o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h
a více mimo obec vás bude stát řidičský
průkaz na 6 až 12 měsíců, k tomu vám
bude napočítáno pět trestných bodů a ve
správním řízení vám bude vyměřena
pokuta 5000–10 000 Kč. Blokovou po-
kutou tento přestupek řešit nelze (§
22/1f) bod 2).

Z tabulky je patrné, že někteří řidiči
si i přes přísné postihy z překročení nej-

vyšší dovolené rychlosti nic nedělají.
V průběhu letošního roku ještě dva měřiče na

příjezdové cesty přibudou. Jeden v Tyršově ulici
ve směru od Rousínova před základní školou
a druhý s největší pravděpodobností v ulici
ČSČK ve směru od Brna.

Pevně doufám, že i tyto přístroje přispějí ke
zklidnění dopravy ve Slavkově.

Pavel Ehrenberger, velitel MP

Informace z měřičů rychlosti za březen
ulice ČSA Celk. počet do km/h 50 60 70 80 90
Počet aut ve směru 37 391 38 488 10 391 3 024 825 259
Počet aut v protisměru 38 689 51 183 21 299 6 890 1 938 494
Počet aut v obou směrech 76 080 89 671 31 690 9 914 2 763 753

ulice Bučovická Celk. počet do km/h 50 60 70 80 90
Počet aut ve směru 35 474 14 955 2 174 347 74 21
Počet aut v protisměru 42 474 24 982 3 785 713 232 87
Počet aut v obou směrech 77 948 39 937 5 959 1 060 306 108

Concentus Moraviae
Zvýhodněné vstupenky na Concentus Mo-

raviae pro festivalová města! Na každou vstu-
penku za plnou cenu zakoupenou v městském
předprodeji do 24. května bude poskytnuta sleva
50 Kč. Tato sleva se nevztahuje na zlevněné vstu-
penky (studenti, důchodci). Kdo má zájem na vští -
vit více koncertů, má možnost si zakoupit výrazně
cenově zvýhodněnou festivalovou permanentku
na pět a více koncertů dle vlastního výběru,
a ušetří tak 40 % z původní ceny. 

8. června – Zámek Slavkov – Austerlitz, His-
torický sál od 19.30 hod. – Solamente Naturali
& Mikušek, Richter, Olbrzymek, Procházka –
plná cena: 250 Kč (sleva 50 Kč do 24. května),
zlevněná vstupenka: 150 Kč (důchodci, studenti,
ZTP, ZTP-P).

26. června – Zámek Slavkov – Austerlitz,
Historický sál od 19.30 hod. – Amadine Beyer
& Gli Incogniti ZÁVĚREČNÝ KONCERT –
plná cena: 300 Kč (sleva 50 Kč do 24. května),
zlevněná vstupenka: 150 Kč (důchodci, studenti,
ZTP, ZTP-P). Vstupenky je možné zakoupit na
pokladně Zámku Slavkov – Austerlitz. 

Židle pro Pernštejn
Pomozte pořídit židle pro hrad Pernštejn za-

koupením vstupenky v hodnotě 550 Kč na který-
koliv koncert festivalu Concentus Moraviae 2010. 

Majestátný hrad Pernštejn nebyl nikdy dobyt
a ani ve 21. století není organizace kulturních akcí
ve zdech tohoto architektonického skvostu jed-
noduchá. Veškeré zařízení je nutné na hrad dovézt
a vynést v rukách do hradních prostor.

Akcí Židle pro Pernštejn by organizátoři rádi
vytvořili stálý mobiliář 250 židlí použitelných pro
hudební i společenské události konané v Rytíř-
ském sále nebo v rekonstruované hradní Sýpce. 

Více na www.concentus-moraviae.cz

Soubor Solamente Naturali Foto: archiv
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Sdělujeme občanům města, že od 12. dubna
2010 sváží TSMS zahradní odpad od občanů
(biologicky rozložitelný odpad) a biologicky
rozložitelný odpad z údržby veřejných ploch
(odpad ze zeleně).

Poznámka: Uliční smetky dávejte zvlášť.
Uliční smetky svážíme samostatně! Systém
svozu je stejný, jak v roce 2009, tj. v pondělí
a úterý. 

Bezplatný odběr rekultivačního kompostu
pro občany města je vydáván stejně jak v roce
2009. Počínaje středou 5. května, každou
středu od 14do 17 hod. v ulici Zámecká (brána
do zámeckého parku) v množství do 100 litrů na
domácnost. 

Systém svozu biologicky rozložitelných od-
padů pro kompostárnu města. 

Pro OBČANY:
• Technické služby odvezou občanům odpad

ze zeleně z údržby veřejných ploch.
• TSMS odvezou občanům biologicky rozlo-

žitelný odpad ze zeleně (nikoliv ze sadů mimo
intravilán města).

• Občan může uložit tento odpad na místa ob-
vyklá, zpevněné plochy, vjezdy a podobně, zpra-
vidla před vlastní dům, vždy v neděli večer nebo
v pondělí ráno (před svozem).

• TSMS budou provádět svoz těchto odpadů
zpravidla v pondělí a úterý, po sobotě a neděli

(víkendu). Zahájíme svoz v severních ulicích
města, počínaje Tyršovou ulicí a postupně bude
svoz pokračovat do jižních částí města do Nád-
ražního sídliště. 

• Sběrná místa – zpěvněné plochy před vlast-
ními domy mimo dešťové vpusti a podobně.
Sběrné místo nesmí ohrozit dopravu na komu-
nikacích.

• Odpad může být i ve vlastních igelitových
pytlích, které musí občan po vyprázdnění ne-
odkladně uklidit! Není možné, aby igelitové
pytle hyzdily město!

• Uliční smetky odvezou TSMS samostatně
(mimo svoz odpadu ze zeleně).

Co do kompostu PATŘÍ:
– tráva, listí, plevel, košťály, sláma, piliny,

větve do tloušťky 12 cm, kůra
– odpad může být smíchán (větve, listí,

tráva)
Co do kompostu NEPATŘÍ:
– plasty, textil, stavební suť, sklo, cihly,

beton, nebezpečné odpady, odpad z podnika-
telské sféry, převařené zbytky z jídel, uliční
smetky (ty svezeme samostatně), kovy, větve
nad průměr 12 cm, pařezy

• TSMS poskytnou označené igelitové pytle
1 ks à 10 Kč (manipulační poplatek) v kanceláři
TSMS v pondělí 7.00–11.30 12.30–15.00 h a ve

středu 7.00–11.30 12.30–15.00 hodin (případně
dle telefonické dohody). 

• TSMS si vyhrazují právo z provozních dů-
vodů posunout svoz. Po vyhodnocení zkušeností
tento systém upravit. 

• Pokud dojde k poškození strojů vinou ne-
vhodného odpadu, budou TSMS uplatňovat
vzniklou škodu po původci.

• TSMS děkují všem občanům za odpovědný
přístup a za jejich podíl na údržbě veřejné ze-
leně. Větší množství, především větví, můžete
nahlásit na TSMS. 

Výstupem z kompostárny bude REKULTI-
VAČNÍ KOMPOST a REKULTIVAČNÍ SUB-
STRÁT (rekultivační kompost smíchaný se ze-
minou). Kompost i substrát bude využíván pro
údržbu veřejné zeleně, terénní úpravy a rekulti-
vace. Po dohodě s TSMS bude k odebrání bez-
úplatně pro občany Slavkova u Brna.

Biologicky rozloÏitelné odpady – svoz odpadÛ ze zelenû od obãanÛ 

Kontaktní místo:

TSMS, Špitálská 733
684 01 Slavkov u Brna
tel./fax. 544 221 302
tel. 544 220 989, 603 156 818
e-mail: reditel@tsslavkov.cz

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

U nás v mateřské škole je zvykem přivítat
svátky jara zdobením tříd i všech dalších prostor.
Děti si povídají o starých velikonočních tradicích
a symbolech, které souvisí s příchodem jara,
slunce a tepla. 

I děti ze třídy Broučků si při vycházkách vší-
maly, že se jaro již hlásí a pozorovaly probouze-

jící se přírodu v zámeckém parku. Seznamovaly se
s přípravami doma, ve školce i ve městě. Zaujaly
je stroje zaměstnanců technických služeb při jar-
ním úklidu okolí mateřské školy. 

Přípravy na Velikonoce byly veselé, pestré
a plné barviček, nechyběla říkadla s řehtačkami,
pohádky, písničky a hry.

K velikonočním svátkům v ma-
teřské škole neodmyslitelně patří
barvení a zdobení vyfouklých va-
jíček. Děti hádaly jaká tajemství
se v nich mohou ukrývat. Byly ši-
kovné a žádné vajíčko se neroz-
bilo. Pro potěšení své i svých nej-
bližších si odnesly z mateřské
školy veselé zajíčky a věnečky
z proutí s kraslicemi, které si samy
vyrobily. 

Po svátcích si děti vyprávěly své
zážitky a nakreslily obrázky. Spo-
lečně se těšíme, jak si po dlouhé
zimě budeme užívat teplých a vo-
ňavých jarních dnů.

J. Volešová a S. Machalová 

Velikonoce v Mateřské škole Zvídálek ZUŠ oznamuje
Základní umělecká škola Fran-

tiška France ve Slavkově u Brna připravuje na
úterý 18. května od 13 do 16.30 hod. Den otev-
řených dveří.

ZUŠ F. France vyhlašuje na pátek 21. května
od 13 do 17 hod. talentové zkoušky do hudeb-
ního a tanečního oboru.

Těšíme se na vaši návštěvu. ZUŠ

Absolventský koncert
Absolventský koncert žáků hudebního

oboru ZUŠ Fr. France se uskuteční ve čtvrtek
20. května v 17 hod. v sále školy. Přijďte pod-
pořit žáky, kteří svým veřejným vystoupením
ukončí docházku do naší školy.

Srdečně vás všechny zveme. jaj

Taneční koncert
ZUŠ F. France pořádá taneční koncert, který

se koná 14. května v 16.30 hod. v sále školy.
Srdečně zveme. jaj

Svoz odpadÛ ze zelenû Foto: 2x R. Lánsk˘

Velikonoce v M· Zvídálek Foto: archiv ‰koly



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU12 4/2010

V sobotu 29. května budou moci zájemci na-
hlédnout do jinak nepřístupných prostor slav-
kovského zámku. I letos se Zámek Slavkov –
Austerlitz připojil k celostátní úspěšné akci –
Festivalu muzejních nocí a připravil pro ná-
vštěvníky zajímavý program. V roce 2004 vy-
hlásila Asociace muzeí a galerií ČR ve spolu-
práci s ministerstvem kultury a Národním
muzeem Festival muzejních nocí, jehož letošní
šestý ročník probíhá ve dnech 14. května–12.
června. 

V rámci tohoto festivalu budou moci zájemci
navštívit na slavkovském zámku jinak nepří-
stupné zámecké krovy a půdy. Z výkladu se
dozví nejen o historii stavby slavkovského
zámku, ale také zajímavosti z dendrochronolo-
gického průzkumu o historii krovů. Tato akce je
určena pouze pro osoby, které nemají zdravotní
problémy s chůzí či dýchací potíže a děti nad 10
roků. Na tuto akci je stanoveno jednotné vstupné

Galakoncert Johann Strauss Orchestru „Die
flotten Geister“ se již pojedenácté v řadě usku-
teční na Zámku Slavkov – Austerlitz. 

Koncert se koná v sobotu 15. května od 17
hodin. Na koncertě se za doprovodu Johann
Strauss Orchestru a houslisty Jiřího Preisin-
gera v čele s dirigentem Christianem Pollac-
kem, představí pěvecké hvězdy známé po celé
Evropě – sopranistka Luisa Albrechtová a tenor
Otto Klein.

Historickým sálem slavkovského zámku
zazní známé operetní skladby Johanna Strausse
„Na krásném modrém Dunaji“ nebo „ Vídeňská
krev“, dále skladby Rudolfa Frimla „Rosemarie“
a Franze Lehára „Své srdce tobě dám“. Nebude
chybět Giuseppa Verdiho „Brindisi“ či „Maria“
od Leonarda Bernsteina a mnoho dalších.

Čestným hostem koncertu bude poslední po-

Vychází kniha vûnovaná
JUDr. Václavu hrabûti Kounicovi

Matice Moravská vydala knihu
s názvem JUDr. Václav Kounic
a jeho doba, která obsahuje zá-
sadně rozšířené příspěvky před-
ních českých i zahraničních histo-
riků. Ty zazněly na stejnojmenné
konferenci pořádané na slavkov-

ském zámku na podzim roku 2008. Na téměř 360
stranách se čtenář může seznámit nejen s životem
tohoto neobyčejného muže, který dal přednost
české občanské společnosti před svým urozeným
okolím. S Kounicovou nekonvenční povahou jsou
spojena jeho manželství s nešlechtickými dívkami,
mecenášství ve prospěch moravského školství i ra-
dikální politické aktivity. Další část je ovšem vě-
nována činnosti šlechty jako stavu v politice, hos-
podářství a kultuře v měnící se společnosti
přelomu 19. a 20. století. Závěr pak rozebírá
otázky spojené s vysokým školstvím a vzděláním
na Moravě v souvislosti s nejslavnějším Kounico-
vým činem – darem rodinného paláce v Brně čes-
kému studentstvu. Mgr. Martin Rája, ZS-A

Již v pořadí devátým rokem provoní interiéry
zámku floristická výstava, kterou pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz společně se Střední odbornou
školou zahradnickou a Středním odborným uči-
lištěm Rajhrad. Výstava se koná ve dnech 13. až
22. května. Pro letošní rok se tvůrci květinových
vazeb nechají inspirovat čtyřmi živly – ohněm,
odrážejícím životní energii a vášeň, vodou, pre-
zentující cit, zemí, zastupující stabilitu a růst,
a vzduchem, vládnoucím rozumu a mysli.

Floristická výstava pořádaná na zámku, se na-

Panenky oděné do modelů historických
oděvů představí Zdeňka Mudráková na slav-
kovském zámku již potřetí. Výstavu „Modely
historických oděvů na panenkách“ můžete
zhlédnout od 7. května do 4. července 2010
v prostorách před kavárnou.

Na začátku velkého koníčku Zdeňky Mudrá-
kové byla dětská touha mít panenky oblečené
jako princezny. Svůj dětský sen si paní Mudrá-
ková postupně začala plnit. Své panenky obléká
do vlastnoručně ušitých kostýmů inspirovaných
rozličnými vývojovými etapami historického

Opera Rusalka na zámku
Na četné dotazy ohledně připravované insce-

nace opery Antonína Dvořáka Rusalka, které se
uskuteční v sobotu dne 3. července na nádvoří
slavkovského zámku, oznamujeme, že předpro-
dej vstupenek bude zahájen dnem 8. května na
pokladně zámku. Všem zájemcům doporuču-
jeme sledovat informace také na webových strán-
kách zámku. Podrobněji se k představení vrá-
tíme v příštím čísle Slavkovského zpravodaje.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

tomek slavného rodu skladatelů pan Dr. Eduard
Strauss. Svou účast přislíbili také pracovníci
kulturního střediska při rakouské ambasádě
v České republice. 

Vstupenky v ceně 200 Kč je možné zakoupit
v předprodeji na pokladně Zámek Slavkov –
Austerlitz (Palackého nám.1, Slavkov u Brna,
tel. 544 220 988, e-mail: fojtova@zamek-slav-
kov.cz), v BKC (Běhounská 17, Brno, e-mail:
predprodej@bkc.cz) či v Nákupním středisku
Hruška v Pozořicích na náměstí nebo na místě
v den konání koncertu za cenu 250 Kč.

Zámek Slavkov – Austerlitz a Česká společ-
nost Johann Strauss – spolupořadatelé koncertu,
vás srdečně zvou k účasti na tomto kulturním
zážitku. Přijďte se zaposlouchat do známých
operetních melodií.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

„Z OPERETY DO OPERETY“ znovu na zámku

Luisa Albrechtová a Otto Klein Foto: B. Maleček

rozdíl od podobných instalací na jiných výstav-
ních objektech, kde se květinová aranžmá zamě-
řují zpravidla jen na jeden druh květin, liší tím, že
je každoročně voleno jiné téma. V minulých osmi
ročnících tak mohli návštěvníci slavkovského
zámku zhlédnout výstavu květin s tématy svateb,
historických stylů, pohádek, ročních období atd.

Květiny tentokrát doplní i půvabné obrazy
s květinami z díla ruské malířky Děrgačevové,
která žije v Brně. Jejich poezie vyniká právě v kon-
trastu s letošní tematikou květinové výzdoby.

Vernisáž květinové výstavy „Oheň, voda,
země, vzduch“ se koná ve čtvrtek 13. května
v 17 hodin v Historickém sále slavkovského
zámku. Součástí vernisáže bude módní přehlídka
šatů navržených studenty Vyšší odborné školy
oděvního designu a managementu a Střední umě-
lecko průmyslové školy textilní v Brně.

Výstava v zámeckých interiérech bude pří-
stupna souběžně s provozem zámku do 22. května.
Zveme vás všechny k návštěvě! 

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

„Oheň, voda, země, vzduch“ – floristická výstava

80 Kč. Prohlídky se uskuteční v 10, 11, 13 a 14
hodin a je nutno si je předem telefonicky re-
zervovat na telefonním čísle pokladny zámku:
544 227 548. 

Dalším bodem programu v rámci Dne muzeí
budou návštěvníky velmi oblíbené kostýmo-
vané prohlídky zámku, které letos nesou název
„Život na zámku“. Při prohlídce hlavní pro-
hlídkové trasy se tak budete moci setkat se zají-
mavými postavami, které dříve na zámcích žily.
Časy prohlídek jsou stanoveny na 10, 10.45,
11.30, 12.15, 14, 14.45, 15.15 hod. a v případě
zájmu v 16 hodin. Vstupné: dospělí 110 Kč,
důchodci 85 Kč, děti, studenti a ZTP 70 Kč a ro-
dinné vstupné (2 dospělí + 2–4 děti) 270 Kč. Pro
velký každoroční zájem o tyto prohlídky je
nutná rezervace termínu předem na pokladně
zámku (tel.: 544 227 548).

Těšíme se na vaši návštěvu na slavkovském
zámku. Mgr. Jana Šemorová, ZS-A

Festival muzejních nocí na zámku

oděvu. Při tvorbě dobových kostýmů vychází
ze studia odborné literatury a snaží se tak před-
stavovat oděvy podle skutečnosti. 

Výstavu doplní sbírka vystřihovaných papí-
rových panenek a oblečků Jany Šemorové.
Můžete se tak při jejich prohlížení vrátit do dět-
ství a zavzpomínat, jak jste si s těmito panen-
kami hráli i vy.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 6.
května od 17.00 hodin v Historickém sále slav-
kovského zámku.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Modely historických oděvů na panenkách



13SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU4/2010

Na zelený aprílový čtvrtek dne 1. dubna se
uskutečnila na Zámku Slavkov – Austerlitz ver-
nisáž dvou výstav současně. Byla zahájena vý-
stava díla mladé německé malířky s českými ko-
řeny Marisy Ivany Fila „Sightseeing“
a výstava s velikonoční tématikou „Už je tu
jaro“. Vernisáž doplnila svým klavírním vystou-
pením Věra Nováčková. 

Na výstavě „Už je tu jaro“, která trvala od 2.
do 11. dubna, mohli návštěvníci zhlédnout ko-
lekci 600 kraslic. Ty pocházely ze sbírky více
než 1450 malovaných vajíček sběratelů z Mo-
helnicka, Olomoucka, Přerovska a Valašskome-
ziříčska. Zmíněná kolekce vytvořila český re-
kord v počtu kraslic na jednom místě a byla letos
zapsána do české databanky rekordů. Kraslice
doplnily květinové dekorace Ilony Zykové in-
spirované historickými styly jednotlivých sa-
lónků. Návštěvníci si mohli již před vernisáží
prohlédnout ukázku zdobení kraslic voskem
a také si nakoupit předměty s velikonoční tema-
tikou pro zkrášlení svých domovů. Protože se
výstava setkala s velkým ohlasem veřejnosti,
proto připravíme podobné velikonoční akce
i v příštích letech.

O tom, že se Zámek Slavkov – Austerlitz za-
pojil a zařadil jako první do programu TOP Vý-
letní cíle Jižní Morava, jsem již slavkovskou ve-
řejnost informoval. Nyní se díky této aktivitě
znovu objevil na televizních obrazovkách. 

Ve společnosti největších památek JM kraje –
státních zámků Valtice a Lednice – a za účasti
řady významných hostů (hejtman JmK, ministr

Proběhly úvodní vernisáže sezony 2010

Také zahájení výstavy „Sightseeing“ se set-
kalo se zájmem veřejnosti. Marisa Fila instalo-
vala do prostor OK galerie různorodé styly své
tvorby: přes malbu a kresbu po textilní koláže.
Vstupní sál představuje díla s námětem „homole
cukru“, poznávací symbol města Rio de Janeira.
Ve druhém sále vystavuje malířka díla s námě-
tem „architektura a kulturní dědictví gotiky“, ve

třetím pak textilní koláže. Ti, kteří si dosud ne-
stihli výstavu prohlédnout, tak mají možnost uči-
nit až do 31. května 2010.

Děkujeme všem návštěvníkům za jejich pří-
zeň a zveme i vás k návštěvě zámku – nejen na
probíhající výstavy, ale i na další akce, které pro
vás na měsíc květen připravujeme.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

kultury ČR, vedení Národního památkového
ústavu Praha, vedení Centrály cestovního ruchu
JM atd.) se prezentoval při celostátním zahájení
turistické sezony 2010 na hradech a zámcích,
kterému bylo věnováno živé vysílání pořadu
Dobré ráno z Valtic v pátek 2. dubna od 6 hod.
na ČT 1. 

Pro ty z vás, kteří o vysílání nevěděli, připo-
juji odkaz na web, kde je k dispozici záznam ce-
lého zajímavého pořadu (http://www.ceskatele-
vize.cz/program/10274470705-02.04.2010-05:5
9-1-dobre-rano.html?online=1). Část, kde se mj.
o zámku mluvilo, byla vysílána v době 6.27 –
6.43 hod.

Jde bezpochyby o další z úspěšných prezen-
tací našeho zámku, tentokrát opět v celostátním
měřítku. Jsem rád, že se o našem barokním
skvostu díky tomu dozvědí další potenciální ná-
vštěvníci Slavkova.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Zámek prezentován opět na ČT 1 

Slavnostní vyhlášení výsledků literární a vý-
tvarné soutěže Slavkovské memento 2010 pro-
běhlo v pátek 23. dubna v Historickém sále slav-
kovského zámku. Propozice soutěže obdrželo 25
základních a středních škol. Své práce zaslalo
139 soutěžících – 122 literárních a 17 výtvar-
ných. Porota složená z autorů literatury faktu
(JUDr. Jan Kux, Ing. Petr Kopečný, PhDr. Jiří

Jilík, PhDr. Ludmila Sýkorová a Mgr. Táňa Krá-
lová) udělila celkem 42 ocenění, většina míst
byla dělených, což vyjadřuje mimo jiné i obtíž-
nost přesného ohodnocení prací. 

V doprovodném programu mohli soutěžící
zhlédnout prezentaci Velitelství výcviku Vojen-
ské akademie ve Vyškově, výstavu vykopaných
válečných artefaktů Ondřeje Lukáše a Iva Svo-
body a také panelovou výstavu o Zborovu, bitvě
u Zborova a jejím významu pro utváření nového
československého státu.

Poděkování patří všem soutěžícím a jejich vy-
učujícím, kteří mnohdy nemalou měrou přispí-
vají k tomu, že počet prací je vysoký, dále orga-
nizátorům doprovodného programu, hodnotící
komisi a sponzorům z řad brněnských vydavatelů
(Akademické nakl. CERM, Doplněk, JOTA
a Moravská Bastei – MOBA), kteří nám dali
možnost obdarovat knihami oceněné žáky.

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Slavkovské memento 2010

V˘stava anglick˘ch ohafiÛ nebude
S odvoláním na sdělení Okresního myslivec-

kého spolku Brno-město oznamujeme, že se vý-
stava anglických ohařů, plánovaná na 8. května
do zámeckého parku, neuskuteční z důvodu
velmi nízkého zájmu ze strany vystavovatelů –
chovatelů. ZS-A

Život je i v podzemí
Zveme rodiče a příznivce naší školy na výstavu

výtvarných prací, kterou pořádá Zámek Slavkov
– Austerlitz ve spolupráci s mateřskými a zá-
kladními školami za Slavkova a jeho okolí. Vý-
stava s názvem „Život je i v podzemí“potrvá do
30. července 2010, je pestrou směsicí nejrůzněj-
ších technik a postupů. Letošním tématem jsou
rostliny a zvířata, a tak můžete zhlédnout obří pa-
vouky, pestrobarevné motýly, vodní příšery
a mnohé další. 

M. I. Fila Foto: J. BlaÏek

Natáãení âT Foto: archiv

Vítûzná práce Foto: J. BlaÏek

Podzemí zámku Foto: 3x J. BlaÏek

Jarní v˘stava Foto: J. BlaÏek
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Hudební večer žáků ZUŠ Františka France ve
Slavkově u Brna se uskutečnil v úterý 20. dubna.
Na programu se podíleli všichni učitelé školy,
kteří připravovali účinkující na vystoupení nebo
sami dané skladby interpretovali. Repertoár byl
velmi pestrý, posluchači se mohli zaposlouchat
do skladeb klasické i populární hudby. Na úvod
zazněla skladba Miroslava Hoška Tutovka, na
zobcovou flétnu zahrál nejmladší účinkující
Jakub Šujan. Dále se v programu vystřídaly
housle, kytara, keyboard, zpěv, klavír, klarinet
a bicí nástroje, a to v podání K. Dočekalové, D.
Kantkové, D. Brázdila, M. Růžičky, J. Jeřábka,

Zpûvaãky ze ZU· v KfiiÏanovicích
17. dubna se představila čtveřice zpěvaček

ZUŠ F. France ze Slavkova na rockovém večeru
v Křižanovicích. Drsné rockery rozpálily A. Fran-
cúzová, H. Patschová, J. Andrlová a V. Michál-
ková skladbami, které většinou zaslechnete v rá-
diích (např. Rammstein – Ohne dich, Nightwish
– Sleeping Sun, Pink – Sober atd.). Jejich prove-
dení si s potěšením poslechli nejen četní poslu-
chači, ale i další zúčastněné kapely, mezi nimiž
vévodila skupina Doga z Karviné. 

Díky kvalitnímu technickému zabezpečení
mohly dívky naplno využít svoje pěvecké vlohy
a navíc přidat i nesporné půvaby, které daly kon-
certu i jinou dimenzi. Nezbývá, než se těšit na je-
jich další akce, neboť již 29. května je můžete sly-
šet na Dnech Slavkova v cca 18 hod. anebo 16.
června na motosrazu v Holubicích. Slušelo by se
také poděkovat p. uč. Kateřině Jirákové, která
děvčata připravila a koncert organizačně podpo-
řila.Vystoupení připravil a tento článek napsal 

Antonín Vodička, učitel kytary ZUŠ Slavkov

A. Bláhové, T. Bláhové, T. Moudré, M. Friče, D.
Strnada, M. Šlancara, D. Klementa, E. Červin-
kové. Hudební večer byl zakončen skladbou Let
it be autorů P. McCartney a J. Lennona, v úpravě
pro komorní soubor zobcových fléten, klavír
a bicí nástroje. Účinkující předvedli soustředěné,
profesionální výkony, za které si bezesporu za-
slouží velkou pochvalu. 

Hudební večer není zdaleka poslední připra-
vovanou akcí naší školy v tomto školním roce,
podrobný přehled naleznete na adrese www.
zusslavkov. cz.

Kamila Sokolová

Hudební večer Základní umělecké školy

Chtěli byste pracovat s dětmi?
DDM Slavkov hledá externí vedoucí zájmo-

vých kroužků na školní rok 2010/2011, např:
• cvičení rodičů s dětmi a Baby klub (vhodné

pro matky na MD)
• sportovních: florbal, nohejbal, turistika

apod.
• odborných nebo jiných (na základě inicia-

tivy a zájmu uchazeče)
Vedení zájmových kroužků je finančně ohod-

noceno. Bližší informace přímo v DDM nebo
na tel. č.: 544 221 708, 605 988 265. io

Velikonoční prázdniny s DDM prožilo se svými kamarády celkem 42 dětí.
Pestrý program plný her a soutěží byl připraven denně od 8 do 13 hodin.

Ve čtvrtek 1. dubna si děti vyzkoušely velikonoční pečení a v pátek
2. dubna si zasportovaly v tělocvičně. I.O.

Ve čtvrtek 25. března se taneční skupina Glit-
ter Stars ze ZŠ Komenského zúčastnila kraj-
ského kola v pohybových skladbách v Brně, ve
sportovní hale TJ Tesla Lesná. Na tuto soutěž si
připravila novou choreografii s názvem „Veselé
zvonky“. Základní školu reprezentovalo 12 děv-

Svět knih a pohádek se pokusili propojit žáci
7. A ZŠ Komenského v hodině českého jazyka.
V malých skupinkách se vydali do 1.–3. tříd, aby
svoje mladší spolužáky seznámili s jednou po-
hádkovou knihou a naučili je, jak se s knihou pra-
cuje a jakou péči si zaslouží.

Malí čtenáři dostali za úkol přečíst krátký text,
pokusit se sami vlastními slovy dovyprávět po-
hádkový příběh nebo si jen o pohádce popovídat

Glitter Stars obhájily titul
čat ve věku 8–13 let. Ve slušivých blyštivých
dresech naše skupina oslnila porotu natolik, že
přesvědčivě obhájila loňské vítězství, a tak zís-
kala možnost reprezentovat Jihomoravský kraj
na republikovém finále, které se uskuteční 27.
dubna v Opavě. Mgr. R. Macharová

se spolužáky. V některých třídách luštili křížovky,
kreslili svoji oblíbenou pohádkovou postavu, v ji-
ných hráli prstové divadlo. 

Přes počáteční ostych sedmáků i malých žáčků
všechno dobře dopadlo. Ti malí prožili příjemně
strávenou vyučovací hodinu, odnesli si z hodiny
i malou sladkost, ti větší zase získali cenné zku-
šenosti při práci s dětmi a zjistili, co všechno vy-
žaduje učitelské řemeslo. Mgr. Jana Ševčíková

Pohádkové čtení v ZŠ Komenského

Zpûvaãky ZU· Foto: archiv ‰koly

Glitter Stars Foto: archiv ‰koly
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

a využijte našeho komplexního programu k redukci hmotnosti,
odstranění celulitidy a detoxikaci organismu. Naše centrum
pod vedením vysokoškolsky vzdělaných terapeutů Vám nabízí
tvarování postavy pod ultrazvukem, manuální a také přístrojovou
lymfodrenáž, jejíž součástí je speciálních zábal proti celulitidě.

CÍTÍTE SE UNAVENÍ? Pak se NECHTE HÝČKAT a dopřejte si
 dokonalou relaxaci při některé z níže nabízených masáží:

■ HAVAJSKÁ MASÁŽ 
■ MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
■ MEDOVÁ MASÁŽ
■ ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ
■ MASÁŽ BAŇKAMI
■ ANTIMIGRENÓZNÍ MASÁŽ
■ AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ

V našem centru vždy dbáme na profesionální přístup a péči,
 procedury provádí odborně vzdělaní, registrovaní fyzioterapeuté.

Přivítejte léto krásnější
a štíhlejší

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

B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com
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• Realizace staveb
• Realizace přípojek
• Odvoz, recyklace a ukládka suti
• Odvoz odpadu
• Demolice
• Terénní úpravy
• Veškeré zemní práce
• Dovoz a prodej písků, recyklátu

a stavebního materiálu
• Hutnicí technika – vibrační pěchy,

příkopové vibrační válce, sbíjecí kladiva
• Mobilní drticí a třídicí jednotka
• Smykové nakladače 3,5–4 t
• Pásové nakladače 3,5–4 t
• Traktorbagry 8–12 t
• Kolové bagry 12–20 t
• Pásové bagry 5–27 t
• Avia kontejner 3,5 t
• Renault Kerax sklopka 15 t
• Man – kontejner 15 t
• Volvo – čelní nakladač 15 t

www.demolicniprace.eu

DEMOLIâNÍ, ZEMNÍ A V¯KOPOVÉ PRÁCE
AUTODOPRAVA

Jiří Šlimar
Pavel Maršík
mobil: 608 816 835
mobil: 604 634 253
slimarj@seznam.cz
bagrymarsik@seznam.cz
Rousínov – Vyškov

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

DROBNÉ OPRAVY: 
• v˘mûna v˘fukÛ,

kapalin, brzdo-
v˘ch destiãek

• dále dle dohody

OTEV¤ENO: 
Po–Pá 8–17 h
So  dohodou

Areál AGROKLAS
(u vodojemu)

Topolová 1318
Slavkov u Brna

Va‰e spokojenost je jiÏ na‰í starostí!
Rychlost a kvalita za rozumné peníze.

Pfiijeìte se pfiesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.
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TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.veslavkove.cz

Výroba razítek Colop

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

Polední MENU • spoleãnost,
kultura, sport, ãerná kronika
• fotogalerie • diskuse pod

ãlánky • program kina •
krátká videa z akcí

www.veslavkove.cz

www.veslavkove.cz

Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

na
bí

zí
m

e

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

www.kamenictvi-safranek.cz

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

z přírodního kamene

800 800 099
www.realspektrum.cz

Rodinný dům Dobročkovice

490 000 Kč RSBs/2797/09

Řadový RD s vjezdem a zahradou. Dům je vhodný 
k trvalému bydlení nebo celoroční rekreaci.

Poctivý obchod s nemovitostmi

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

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

Zámecká restaurace Austerlitz

OTEVŘENO DENNĚ
od 9 do 22 hodin (pátek a sobota do 24 hodin)

Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel.: 606 637 666, 605 512 657, 544 212 166 • fax: 544 212 116

e-mail: info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Středověká hostina

v zámeckém vinném sklepě s kapacitou 50 míst
(na objednávku – rezervace) – řízená ochutnávka vín,

středověká hostina, láhev vína na osobu

Kosmetika
•PERMANENTNÍ MAKE-UP
•Zábaly proti celulitidě

Obj.: 776 339 930 (I. Šmídová)
Arnika.kosmetika.sweb.cz

ZEDNICTVÍ
rekonstrukce koupelen, obklady, zateplení

Tel. 732 500 546



ZLATNICTVÍ GOLD
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové

šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu

na zlatou destičku
• výkup zlata
• stříbro –50 %, hodinky –70 %

Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

604 272 975
603 112 474

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

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá7–15 hod.

ZÁMEČNICTVÍ
KOVOOBRÁBĚNÍ
Veškeré zámečnické a obráběčské práce

Výroba grilů
Leštění mosazi

Milan Pištělák
732 500 546

MASÁÎE • PEDIKÚRA • MANIKÚRA
• relaxační, čokoládová a medová masáž
• rašelinové zábaly, detoxikační svíčky
• masáž bylinnými váčky
• úžasný anticelulitidní program s jasmínem
• detoxikační mořská terapie
• elixír mládí – zázrak na bolest
• celková vyhlazovací masáž
• masáž kiwi, jahodový sen, kokosové opojení

Manikérské ošetření + p-shine • Pedikúra
www.masaze-pedikura.webnode.cz
Tel: 737 880 783, Zborovská 47, Slavkov u Brna

Gymnastky v Liberci
O víkendu 10.–11. dubna se gymnastky ze ZŠ

Komenského ve složení Aneta Macharová, Kris-
týna Borovská, Natálie Hudcová a Eva Šimoní-
ková zúčastnily, po vítězství v krajském kole,
republikového finále Poháru Asociace školních
sportovních klubů ČR  ve sportovní gymnastice.
Tato soutěž se konala v nejkrásnější gymna-
stické hale v ČR v Tipsport areně v Liberci
a děvčata tak měla možnost si zacvičit na ne-
jmodernějším a nejkvalitnějším gymnastickém
nářadí, na kterém závodí nejlepší světové gym-
nastky, a na kterém se cvičí  i na olympiádě. Po
nástupu nejlepších družstev z jednotlivých krajů
zazněla stání hymna a proběhlo oficiální zahá-
jení. Závody probíhaly v několika sledech. Ve
velmi silné konkurenci se naše reprezentantky
neztratily. Přestože byly nejmladší účastnice
soutěže, vybojovaly krásné čtvrté místo. Děvča-
tům děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

R. Macharová

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

tel.: 604 706 900, uzenac@slanecek.cz

Převod z VHS
a videokamer na DVD
1 hodina záznamu 300 Kč

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal

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

Příjem inzerce

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 21. května do 16 hodin

Gymnastky Z· Komenského Foto: archiv ‰koly
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Informace ze Základní ‰koly Komenského námûstí www.zskomslavkov.cz

Pfiípravka pro budoucí prvÀáãky
Po Velikonocích 1. třída ožila netradičně v od-

poledních hodinách. Budoucí prvňáci s jejich ro-
diči využili možnost připravit se lépe do 1. třídy
a seznámit se se svými nastávajícími  učitelkami.
Děti si jednou týdně v pěti lekcích mohou vy-
zkoušet pracovat na tabuli, sedět v lavicích a vy-
pracovávat jednoduché úkoly s oporou učitelky
nebo rodiče. V práci ve skupinkách tak rozvíjí  své
schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí ná-
roků 1. třídy. Procvičují si především jemnou mo-
toriku, pozornost, početní představy a prostorovou
orientaci. Přípravka je také přínosem pro rodiče,
kteří sledují projevy svého dítěte a získávají ná-
měty pro další  práci v domácím prostředí. Dou-
fáme, že tento program přispěje dětem k úspěš-
nému startu v první třídě, a co nejvíce jim usnadní
přechod z mateřské školy do školy základní.

E. Eliášová a M. Bůbelová

Pozvánka do divadla
Zveme vás v pátek 7. května v 19 hod. do

školního divadelního sálu ve druhém patře staré
školní budovy na divadelní představení s názvem
Svět v bedně. Jedná se o milý příběh opuštěných
hraček, který pro vás připravili žáci Dramatic-
kého kroužku pod vedením paní učitelky I. Kočí.

Rádi budeme i jako dospělí vzpomínat na naši
školu! T. Ryšánková, K. Maradová

Ve středu 24. března se na Základní škole Ko-
menského uskutečnila vzdělávací akce pro učitele
cizích jazyků Tipy a triky k aktivizaci žáků ve
výuce. Hlavním organizátorem bylo Středisko
služeb školám v Brně, které formou metodických
konferencí zprostředkovává učitelům v regionech
metodickou pomoc a nové nápady do vyučování. 

Po úvodním teoretickém vystoupení si mohli
učitelé formou workshopů vyzkoušet různé akti-
vity, hry a cvičení, která napomáhají aktivizovat
žáky ve vyučování cizích jazyků. Byli seznámeni
s jednoduchým, volně dostupným programem na
tvorbu dvoj- a vícesměrek, které jsou velmi
vhodné na procvičování slovní zásoby. 

Na příkladu z koloniální americké literatury –

To nebyl apríl
1. dubna byl sice apríl, ale brigáda zaměst-

nanců ZŠ Komenského na školním dvoře byla
naprosto reálnou akcí. Přestože se ve čtvrtek ne-
učilo, protože žáci měli prázdniny, učitelé  se sešli
už v ranních hodinách, aby učebnice, sešity a jiné
pracovní pomůcky vyměnili za lopaty, rýče
a hrábě a pomohli při terénních úpravách škol-
ního dvora, který jak jistě pozorný čtenář ví, pře-
tváříme v areál pro výuku v zeleni.

Pokud by i někteří rodiče chtěli pomoci, pra-
covně nebo i finančně, jejich pomoc bude vítána.

Rok se s rokem sešel a naši šesťáci opět při-
vítali jaro v oblíbené Lesní škole Jezírko v So-
běšicích. Tentokrát jsme zopakovali, pro velký
ohlas z minulých let, výukový program Spole-

Výzdoba školy
I v příštím školním roce bychom rádi pokračo-

vali ve výzdobě interiérů naší školy. Tentokrát si
žáci vyzkouší nástěnnou mozaiku. Mozaika bude
umístěna v prostorách chodby před šatnami na
staré budově a její rozměry budou přímo gigan-
tické, na délku předpokládáme zhruba 10 metrů.
Vše záleží na množství shromážděného materiálu. 

Rádi bychom vás touto cestou požádali o pomoc
při sběru tohoto materiálu. Využijeme kachličky
a dlažbu nejrůznějších barev, odřezky i malé
úlomky jakéhokoliv množství. 

I za malou pomoc děkujeme. Podrobnější in-
formace poskytne Mgr. Jana Ševčíková (učitelka
VV) na tel. čísle 515 534 934.

Výukový program je u dětí velmi oblíbený způ-
sob výuky. Spočívá v tom, že se přemístí z lavic do
reálného světa, kde se učí pomocí pěti smyslů
a vlastní zkušenosti. Minulý týden dostaly příleži-
tost vzdělávat se tímto způsobem hned dva roč-
níky.

Čtvrťáci se dostavili do Zoo koutku Vyškov, aby
se na vlastní kůži seznámili s domácími zvířaty na
babiččině dvorečku. Poté, co nakrmili povolenou
stravou králíky, kozy, ovce a koně, poplácali pašíka
a obdivovali labutě a pávy, byli odvedeni do míst-
nosti určené k výuce. Nechyběly jim lavice, hned
se usadili na koberci. Hráli si se slovy, skládali ob-
rázky, ohmatávali různá rouna a při tom se nená-

příběhu o Pocahontas si ukázali, jak lze literaturu
začlenit do výuky jazyků a jak při tom využít in-
teraktivní tabuli. 

S velkým ohlasem se setkala metoda jazykové
animace. Jedná se o kreativní výukový postup,
který lze uplatnit všude tam, kde se spolu setká-
vají lidé, kteří si zcela nebo částečně nerozumí.
Nečeká je ani sešit, kniha ani gramatické tabulky,
ale řada intenzivních cvičení, jejichž cílem je
rychle umožnit komunikaci. 

Konference se zúčastnilo 26 pedagogů ze slav-
kovských základních škol, ze spádových škol
i z blízkého okolí. Každý si určitě vybral akti-
vitu, která mu pomůže oživit výuku a učinit ji pro
žáky přitažlivější. PhDr. Hana Sokoltová

Tipy a triky do výuky

Dne 16. dubna se na třídy VIII.A a VIII.B po-
dílely na zasazení jeřábu muka na školním
dvoře. Na nákup stromu jsme si vydělali školní
akcí Vánoční jarmark, kam přispěli malí prvňáci
i vycházející deváťáci. Stromek jsme zakoupili
v zahrádkářství „Krásná Zahrádka Manerov”.
Chlapci z VIII.B vykopali 70 cm hlubokou jámu,
aby se pěti roční strom mohl usadit na našem
nově vybudovaném školním dvoře. Stálo to
mnoho úsilí , ale povedlo se. Jsme ohromě rádi,
že zrovna my jsme mohli pomoci zasázet první
strom. I když zanedlouho jakožto deváťáci, opus-
tíme naši školu. Vždycky pak cestou kolem
školy nás bude v ducha hřát příjemný pocit, že
právě my jsme tento jeřáb v osmé třídě vysadili.

Zasazen první strom

Zpravodajky (vlevo) jako správné novinářky
sledují práci svých spolužáků pod vedením
paní učitelky M. Lónové

O mravencích a včelách
čenstvo blanitých křídel, zaměřený na průzkum
života včel a mravenců. Děti se seznámily s vý-
vojem tohoto hmyzu, s jeho chovem a hospo-
dářským významem. Vyzkoušely si včelařské
oblečení, ochutnaly různé druhy medu a zahrály
spoustu her. Šesťáci už byli připraveni staršími
spolužáky na největší atrakci tohoto programu,
a to na  model mraveniště, kterým děti během
výukových aktivit prolézají a hledají odpovědi
na nejrůznější otázky ze života mravenců. Takže
opět velká spokojenost a nadšení. No a počasí?
Tentokrát jaro nezklamalo. Jarní sluníčko nás
pěkně zahřálo, takže hry v lese, kde sotva roztál
sníh, byly příjemnou tečkou za příjemně stráve-
ným dnem.      (MiL)

Výukové programy
padně dozvěděli, jaký užitek dávají domácí zví-
řata. Některé sice trochu zmátlo, že myš a sýr ne-
patří dohromady, ale jinak byli úspěšní.

Druháčci trávili tento den v brněnském Roz-
marýnku. Jejich program se jmenoval „Putování
za tajemstvím lesa a jeho obyvatel“, a proto se
pokoušeli rozeznávat listy, plody a dřeviny. Zají-
mavý byl pro ně pohled do mikroskopu a vlast-
níma rukama si z darů lesa vyrobili lesního
skřítka. Také se dozvěděli spoustu zajímavostí,
například jak rozeznat druhy zvířat podle trusu.

Takový výukový den je zkrátka zábavný a po-
učný a je rovnocenný školní výuce.

Jana Formánková

Bridáda zamûstnancÛ Foto: archiv ‰kolyO vãelách Foto: archiv ‰koly
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Když jde kůzle otevřít
S žáky 1. a 2. ročníku jsme se v pátek 12. března

vypravili do divadla Radost na představení s ná-
zvem Když jde kůzle otevřít. Jednalo se o variaci
známé pohádky O neposlušných kůzlátkách. Ve
zpracování Jana Vodňanského tedy nechyběl zlý
vlk, který si vymýšlí různé finty, jen aby dostal
kůzlata. Celé představení bylo velmi vtipné, děti
navíc měly možnost se zapojit do děje a fandit
chytrým kůzlatům, která spolu s maminkou na
vlka samozřejmě vyzrají. zšt

Okresní kolo olympiády v ČJ
V úterý 16. 3. proběhlo okresní kolo Olympi-

ády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly
Jitka Hrabálková z 9.B a Zdeňka Ruská z 8.A.
Soutěž se skládala ze dvou částí. V první části se
žáci potýkali s úkoly z mluvnice, ve druhé části
měli prokázat svoji nápaditost a stylistické do-
vednosti při sepsání slohové práce na téma
„Sedím na prázdném nádraží a myslím na…“.
Obě naše žákyně se zadaných úkolů zhostily
velmi dobře, Zdeňka obsadila krásné 5.–8. místo
a také Jitka se umístila v první polovině z celko-
vých třiceti soutěžících. zšt

Dva první jarní dny strávili žáci šestých a se-
dmých tříd v Zooparku Vyškov, který je zamě-
řen především na chov primitivních i exotických
druhů domácích a hospodářských zvířat. 

V rámci výukového programu na téma „Ptačí
příběhy“ prozkoumali typický svět ptáků. Zjis-
tili, čím se mezi sebou liší, jaká hnízda si stavějí,
zaposlouchali se do ptačích hlasů, prohlédli si
různé druhy peří, stavbu vejce a poznali mnoho
dalších zajímavostí týkajících se života ptactva.
Během programu se na chvíli chlapci vžili do
role ptáků a vytvářeli si svoje hnízda. Bez pta-
čích instinktů to byl pro většinu nelehký úkol.
Děvčata dostala fotoaparáty s cílem nafotit části
těla různých opeřenců a vytvořit tak poznávací
test pro ostatní. 

Díky krásnému počasí a zajímavě připrave-
nému programu to byly pro všechny žáky dva
pěkně strávené dny plné nových poznatků. Jen

Šestice šikovných šesťáků se letos zapojila do
5. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže POD
MODROU OBLOHOU (propojení výtvarné vý-
chovy a práce s počítačem). Tato soutěž byla vy-
hlášena ve spolupráci s firmami Microsoft a OR
- CZ pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínka. 

Téma letošního ročníku bylo „NAŠE
MODRÁ PLANETA“ a výtvarné práce musely
být zpracované pouze v základním programu
Malování operačního systému Windows. Ve
velké konkurenci zúčastněných 287 škol se 3000
výtvarnými pracemi se zviditelnila i naše škola
díky Šárce Mojzesové z 6.A třídy. Její obrázek
bude společně s dalšími nejlepšími pracemi vy-

Krajské kolo dûjepisné olympiády
Ve čtvrtek 8. dubna se ve Středisku volného času

Lužánky v Brně konalo krajské kolo dějepisné
olympiády. Naši školu zde po úspěšném absolvo-
vání okresního kola reprezentovaly Hana Burýš-
ková (9.B) a Marie Hrabovská (8.B). Téma soutěže
„Od pěstního klínu k Zlaté bule sicilské“ zůstalo
stejné jako ve školním i okresním kole, jen otázky
a úkoly byly mnohem náročnější. Přesto naše dívky
opět dokázaly, že jejich znalosti české i evropské
historie jsou velmi široké, a v konkurenci více než
třiceti úspěšných řešitelů okresních kol z celého Ji-
homoravského kraje se se shodným počtem 87 bodů
umístily na velmi pěkném 11. místě. Oběma našim
nadějným historičkám srdečně blahopřejeme a sa-
mozřejmě přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu
i v ostatních soutěžích. Oběma patří velký dík za vy-
nikající reprezentaci školy. pp

Turnaj Mc’Donalds Cup
V pátek 14. dubna proběhlo okrskové kolo v mi-

nikopané 4.–5. tříd v křenovické hale. Utkala se
družstva borců z Křenovic, Otnic a z obou slav-
kovských škol. Náš tým podal dobrý výkon, ale
neúčast dvou zraněných hráčů byla znát. A občas
nám chybělo i sportovní štěstí, například hoši tři-
krát „orazítkovali“ břevno. Výborný výkon před-
vedlv brance Vojta Laštůvka, který chytil  několik
jasných gólů. O. Zehnálková

V pátek 9. dubna se konalo v tělocvičnách VUT
Purkyňova v Brně krajské kolo AŠSK basketbalu
starších dívek. Soutěže se zúčastnilo sedm druž-
stev základních škol – vítězů kol okresních: ZŠ Si-
rotkova Brno, Blansko, Tišnov, Kyjov, Kobylí, Ta-
sovice a ZŠ Tyršova Slavkov. Hrálo se ve dvou
skupinách. Vítězky skupin sehrály utkání o 1. a 2.
místo, druhé ve skupinách pak bojovaly o pořadí
na 3. a 4. místě. Od prvních chvil ukázaly svoji
výškovou i herní převahu favoritky soutěže, dívky

Krajské kolo v Kinderiádě
V dubnu se devět vybraných dětí vypravilo

s paní učitelkou na Kinderiádu do Břeclavi. Jedná
se o atletické závody pro žáky druhých až pátých
tříd. Účelem této akce je, aby se chlapci a děvčata
zábavnou formou seznámili s atletickými discip-
línami a poznávali atmosféru opravdových zá-
vodů. Hlavní soutěž doplnily mimosoutěžní dis-
ciplíny, například skákání sem a tam, běh přes
žebřík, hod peškem a další. Všichni účastníci si
odnesly dárkové předměty značky Kinder i spou-
stu nevšedních zážitků. zšt

Letošní svátky jara jsem s dětmi přivítali ve-
sele a barevně. Pro žáky prvního stupně jsme ve
středu 31. března uspořádali „barevný den.“
Každá třída si vylosovala jednu z pěti barev,
které symbolizují jaro a přírodu. Zelená – trávu,

stavený od 1.–31. května 2010 ve výstavní síni
muzea v Moravské Třebové. 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za
zájem a krásné práce. zšt

Pod modrou oblohou

ze ZŠ Sirotkova Brno, které také zaslouženě vy-
hrály. Na druhém místě skončily dívky z Blanska.
Naše děvčata s družstvem Tišnova bojovala o třetí
místo. Ve vyrovnaném zápase nakonec prohrála
a skončila tak na čtvrtém místě.

Většina dívek basketbalového družstva naší
školy jsou žákyněmi devátých ročníků a odchází
studovat na školy střední. Přejeme jim i zde
hodně sportovních a studijních úspěchů!

Mgr. Hana Charvátová 

Baskeťačky z Tyršovky v krajském kole

žlutá – slunce, červená – květy, modrá – vodu
a konečně hnědá – půdu. Podle vybrané barvy
přišly děti oblečené. Ráno jsem se všichni spo-
lečně sešli v přízemí školy, pověděli si něco
o symbolech barev a každá třída si také ke své
barvě připravila písničku  nebo básničku. Na
závěr nechyběl ani  „ptačí tanec“ – všem dobře
známá „kačátka“. Po tomto vydařeném úvodu se
žáci rozešli do svých tříd, kde pokračovala tvo-
řivá dílna. Děti si vyrobily dva velikonoční zá-
pichy – motýlka a beránka, které si naaranžovaly
do předem zasetého osení. Tyto milé ozdůbky si
pak odnášely domů. Barevný den udělal všem
velikou radost a děti odcházely spokojené domů
užít si velikonoční prázdniny. zšt

Barevný den a velikonoční tvořivá dílna

otázka „Co bylo dřív – vejce nebo slepice?“ pro
nás zůstala nadále nezodpovězena. zšt

Ptačí příběhy
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Ve čtvrtek 15. dubna uspořádala Integrovaná
střední škola automobilní Brno pod záštitou
Krajského úřadu Jihomoravského kraje soutěž
žáků III. ročníků učebního oboru Automechanik
a Mechanik opravář motorových vozidel v ovlá-
dání řízení automobilu. Soutěže se zúčastnilo
osm středních škol z Jihomoravského kraje.

V 9 disciplínách žáci soutěžili o co nejlepší
umístění. Naši školu reprezentoval David Lang
a Pavel Orbán. Nejlepší čtyři žáci budou repre-
zentovat Jihomoravský kraj v celostátní soutěži
12. a 13 . května v Sosnové u České Lípy. Naši
žáci se v náročných disciplínách a ve velké kon-
kurenci opět neztratili.David Lang se umístil na
krásném 6.místě a ještě lépe zvládl všechny
úkoly Pavel Orbán, který suverénně zvítězil s ná-
skokem 5 minut před závodníkem na druhém
místě. Pavel bude reprezentovat nejen Jihomo-
ravský kraj, ale i naši školu v celostátní soutěži.

Beruškiáda 
Ve středu 7. dubna se v ISŠ Slavkov u Brna

uskutečnilo sportovní dopoledne pro děti místní
mateřské školy. Iniciátorkami setkání byly paní
učitelka Mgr. Jana Sekerková a paní Táňa Uhlí-
řová z DDM ve Slavkově u Brna. V tělocvičně ISŠ
vyrojilo hejno berušek, které představovaly stu-
dentky 3.A HT. Dopoledního cvičení se zúčast-
nilo 162 malých dětí. Navštívili nás: Ovečky, Mo-
týlci, Štěňátka, Berušky, Sluníčka, Koťátka,
Broučci a Včeličky. Děti prošly zlatou bránou, po-
stupně si sedaly na připravený pás.

Pro malé děti byly přichystány sportovní úkoly,
za které dostávaly černé tečky a utíkaly jej nalepit
na křidélka dané berušky. Mezi úkoly bylo zařa-
zeno prolézání dlouhým látkovým tunelem, pla-
zení se po bříšku po lavičce, přejití lávky, házení
míčků do košů, přeskakování částí švédské bedny,
kutálení velkých gymnastických míčů a mnoho
dalších aktivit. Pak mohla začít zábava. Děti se ro-
zutekly, aby si mohly všechny úkoly a překážky
vyzkoušet. Na závěr si s beruškami zatančily.
Každá třída měla svoji berušku, kterou si po skon-
čení odnesla s sebou do mateřské školy. Děti do-
staly malou sladkost a hračku.

Celé dopoledne ještě navštívili: pan ředitel
Mgr. J. Smékal, ředitelka DDM paní Iva Olejní-
ková, dále zástupkyně ředitele školy paní
Mgr. V. Kulhánková, která děti i přivítala, pan zá-
stupce ředitele Mgr. Jaroslav Světlík.

M. Hrubá a A. Doležalová, 3.A HT, ISŠ

Hanácký pohár 2010
Dne 24. března pořádalo SOU obchodní Pro-

stějov společně s generálním sponzorem Staro-
režná Prostějov, General Bottlers CR a Českou
barmanskou asociací koktejlovou soutěž juniorů
Hanácký pohár. Naši školu reprezentovali žáci
druhých a třetích ročníků oborů vzdělání Kuchař
- číšník a Hotelnictví a turismus: Rozčínská Zu-
zana, Mrázová Zuzana, Hlobilová Eliška a For-
man Rudolf, kteří se tentokrát neumístili na před-
ních místech, ale získali cenné zkušenosti, které
mohou využít v dalších barmanských soutěžích.

Martina Kocmanová, učitelka
odborných předmětů ISŠ Slavkov u Brna

Ve dnech 14.–19. března se 40 studentů naší
střední školy zúčastnilo lyžařského kurzu v Bes-
kydech. Byli jsme ubytovaní v hotelu Pokrok
v třílůžkových pokojích v lyžařském středisku
Bílá v údolí řeky Bílá Ostravice. Po ubytování
následoval oběd a pak hurá na sjezdovku. Po ná-
ročném výšlapu na kopec jsme předvedli své ly-
žařské a snowboardové umění a instruktoři si nás

Sommelierský kurz
Ve dnech 29.–30. března proběhl na naší škole

kurz mladých sommelierů, kterého se zúčastnil re-
kordní počet 25 uchazečů. Kurz vedl Ing. Karel
Babka, odborný učitel a sommelier Hotelové školy
Mariánské Lázně. Po oba dny se zájemci sezna-
movali, jak se jednotlivé druhy vína vyrábí, jak
s vínem zacházet, jak ho prezentovat a otvírat, jak
ho poznávat a správně volit k jednotlivým druhům
pokrmů. Na závěr kurzu si vyzkoušeli sabráž – ot-
vírání lahví šumivých vín mečem. Všichni získali
titul sommelier – kadet. 

M. Novoměstská, učitelka odb. předmětů ISŠ

Studenti Integrované střední školy Slavkov
u Brna se 17. března zúčastnili 7. ročníku kok-
tejlové soutěže juniorů Amundsen Cup 2010
v Blansku, kterou pořádala Střední škola gastro-
nomická, s.r.o., Blansko.

Úkolem žáků bylo připravit v šestiminutovém
časovém limitu pět porcí vlastního, dosud nikde
nezveřejněného fancy long drinku, který musel
obsahovat z ingrediencí vodku Amundsen od
hlavního garanta soutěže firmy Stock Plzeň –

V měsíci březnu pokračovaly soutěže střed-
ních škol okresu Vyškov v basketbale. Integro-
vanou střední školu ve Slavkově u Brna repre-
zentovalo v této soutěži družstvo dívek a chlapců.

V okresním kole se umístili hoši na 5.–6.místě
spolu s družstvem OA Bučovice. Dívky vybojo-
valy 2. místo velmi těsnou prohrou s Gymnáziem

Sudoku a kakuro v ISŠ
Ve středu 10. března se po roce opět sešli stu-

denti naší školy, aby si změřili své síly při řešení
úloh v logických hrách.Celoškolního přeboru se
zúčastnilo celkem 20 studentů. Suverénním vítě-
zem soutěže se stal Luboš Hlaváček ze třídy 2.B
studijního oboru Hotelnictví, který zvládl vyřešit
úlohy nejen stoprocentně správně, ale také nej-
rychleji. Organizátory akce potěšil velký zájem
studentů o rozvoj jejich logického myšlení touto
zábavnou formou.

Vyučující matematiky ISŠ Slavkov

Bučovice. Z důvodu neúčasti bučovického druž-
stva byl umožněn postup do krajského kola Slav-
kovu. Okresní turnaj se konal 15. března v Břec-
lavi. Konkurence byla vysoká – Gymnázium ML
Brno, Gsospg Znojmo, Gymnázium Tišnov, Gym-
názium Kyjov a Gymnázium Břeclav s vynikají-
cími hráčkami ligové úrovně. Naše družstvo zpo-
čátku sbíralo zkušenosti, ale po prvních
nerozhodných minutách začalo bojovat. Byla to
velmi dobrá zkušenost. Obsazení 5.–6. místa není
v tak silné konkurenci špatným výsledkem. 

Družstvo děvčat hrálo ve složení: kapitánka
Martina Zborovská, Denisa Floriánová, Lenka
Ostrá, Jana Bělochová, Dana Lanžhotská, Iva Za-
bilová, Lada Lojkásková, Zdena Hrabalová, Julie
Nešpůrková, Katka Koudelková, Míša Škraňková,
Iva Mariánkiová. Mgr. J. Sekerková, ISŠ 

Středoškolské soutěže ASŠK okresu Vyškov

rozdělili do skupin dle našich výkonů. V těchto
skupinách jsme ve výuce pokračovali celý týden.
Ti z nás, co lyžovat nechtěli, šli na procházku
k dřevěnému kostelu sv. Bedřicha, který byl po-
staven v 70. letech minulého století. Zahráli jsme
si také několik soutěží. Na poslední večer jsme si
vybrali diskotéku. 

Myslím, že lyžařský kurz se nám všem líbil
a že na něj budeme rádi vzpomínat. Naštěstí
nikdo nepřijel domů s žádnou zlomeninou ani se
zlomeným srdíčkem. Doufáme, že příští rok se
najde opět hodně sportovně založených kluků
a holek a další lyžařský kurz se uskuteční. Už teď
se mezi námi zúčastněnými najde pár jedinců,
kteří by se sem rádi vrátili. 
R. Nováková a D. Chrástková, žákyně 2.A HT

Lyžařský kurz v Beskydech

Božkov a libovolného množství nealkoholického
nápoje z portfolia firmy General Bottlers.

Soutěže se zúčastnilo 31 studentů ze 7 gastro-
nomických škol. A jak napínavý souboj dopadl?
V hlavní soutěži se umístila na 3. místě Zuzana
Rozčínská z 2. ročníku oboru Kuchař – číšník
a ve vedlejší soutěži garantů se umístil na 2.
místě David Kameník ze 3. ročníku téhož oboru.

Bc. Andrea Procházková, učitelka praktic-
kého vyučování ISŠ Slavkov u Brna

Amundsen Cup 2010 Blansko

Chtěl bych oběma účastníkům moc poděkovat
za vzorný přístup a přípravu na soutěž. Také
touto cestou děkuji učitelům odborného výcviku
za vedení a přípravu žáků. Oběma žákům co
nejsrdečněji blahopřeji a Pavlovi držíme všichni
palce a přejeme co nejlepší umístění v celostátní
soutěži. Naše škola byla pověřena přípravou
krajského družstva pro celostátní soutěž, snad
se nám příprava podaří a dosáhneme co nejlep-
šího umístění.

L. Čajka, vedoucí učitel odb. výcviku, ISŠ

Automobileum 2010
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Poslední víkend v květnu (29.–30. května)
ovládnou město Slavkov u Brna Svatourbanské
hody. V programu nebude chybět páteční stavění
máje na náměstí, sobotní průvod krojova-
ných městem a večer jediná hodová zá-
bava (v sobotu!, ne v neděli), kdy stárci
zatančí českou besedu, kterou nacvičují
pod vedením paní Krahulové. Ke zpěvu
a tanci zahraje dechová hudba Túfaranka.
Vše bude zakončeno krojovanou nedělní
mší svatou. 

Týden předtím, se setkáte ve svých do-
movech se stárky při zvaní na hody, kdy
nabídneme košt vína a rozmarýnku spolu
s programem celé slavnosti.

Slavkovští stárci
Abychom mohli všechno uskutečnit,

vše pečlivě plánujeme a na pravidelných
sobotních zkouškách trénujeme spole-
čenské tance i zpěvy lidových písní. Zpravidla za-
čínáme v 17 h ve farním sále nacvičováním české
besedy, pokračujeme zpěvem „v kolečku“ a na
závěr si zatancujeme polku, valčík nebo třeba čar-
dáš. Dohromady tvoříme celek mladých lidí, který
se neustále obměňuje a navzdory věkovým či ná-
zorovým rozdílům drží pospolu. Máte-li chuť, do-
jděte se také podívat, rádi uvítáme nové tváře.

I když jsme začínali jen v šesti lidech tvořících
organizační tým, za tři měsíce je nás už více než
čtyřnásobek – překvapivých 13 párů.

„Mládež v akci“
Neradi bychom, aby tradice českého a morav-

ského folklóru upadly v zapomnění. Proto jsme se
rozhodli dát vzniknout projektu „Mládež pro tra-
dice“, jehož hlavním cílem je právě obnova idejí
folklorních slavností, stejně tak vzdělávání ve
zmíněné oblasti (proto mj. chceme po ukončení
hlavních slavností založit folklorní kroužek).

Hlavní náplní tohoto projektu je již zmíněná
sobotní hodová zábava a nově i výstava krojů

âI·TùNÍ SEDAâEK, KOBERCÒ,
T¤ÁSNÍ, KOâÁRKÒ, KOÎE·IN

tel. 605 414 856K Ř E N O V I C E

VELK¯CH PLY·. HRAâEK

kvalita vysoká ➚ cena nízká ➘

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Roadshow Provoznû ekonomické
fakulty Mendlovy univerzity na IS·

Žáci vycházejících ročníků studijních oborů
Integrované střední školy ve Slavkově u Brna
absolvovali prezentaci  Provozně ekonomické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Byla to již v pořadí druhá Roadshow, v níž
studenti inženýrského studia informovali naše
žáky o možnostech studia a pomohli jim při ne-
lehkém rozhodování o výběru vysoké školy.

Spokojení účastníci prezentace si vyžádali
i další formy spolupráce formou seminářů
a workshopů, na kterých se budou moci podělit
nejen o informace o studiu na PEF, ale také o zá-
žitky z dění na fakultě i mimo ni.

Mgr. Anna Spáčilová, výchovná poradkyně

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 2010 vzpomeneme páté 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
Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas.

Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil a měl nás rád.

Dne 8. května 2010 uplyne jeden rok, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a celá rodina.

Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít,

láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě vždy budeme mít.
Dne 7. května 2010 vzpomeneme 3. výročí úmrtí, kdy nás navždy  opustila

naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní

OLGA KUČEROVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcera Olga

a synové Karel a Gustav s rodinami.

z Brněnska, Kyjovska a hanáckého Slovácka
včetně ukázky oblékání kroje, která se uskuteční
ve dnech 1. a 2. května v prostorách slavkovské

radnice, stejně jako košt vína s cimbálkou
v sobotu 1. 5. v restauraci Gól od 18 h
(pro více informací navštivte naše webové
stránky www.mladezprotradice.cz).

Náš projekt je zapojen do nadnárodního
programu „Mládež v akci“, který je pod
záštitou Evropské unie. Tento program je
šancí pro mladé lidi, jež se rozhodnou ak-
tivně se účastnit činností, které si sami na-
vrhnou a které podporují jejich iniciativu
a tvořivost. Projekty iniciativ mládeže po-
máhají rozvíjet osobnost mladých lidí
a přinášejí změnu a prospěch veřejnosti
(zejména ve svém okolí).

To by ovšem nestačilo. Proto děkujeme
za výraznou podporu starostovi města

a farnímu úřadu a těšíme se spolu s vámi na vi-
děnou. Slavkovští stárci

Svatourbanské hody ve Slavkově u Brna

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

Opravna ‰icích strojÛ
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A STROJŮ

Martina Babyrádová
Gebauerova 5, Brno
Tel. 548 321 502
Mob. 737 112 770

ŽALUZIE•ROLETY
MARKÝZY•SÍTĚ
proti hmyzu na plastová a eurookna

Tel. 604 863 437, 544 220 577
Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972

JÍZDNÍ KOLA
SPORT REŠKA

KOLA REŠKA
Za Branou 276 (za hodinářstvím)
Slavkov u Brna 

• prodej a opravy jízdních kol 
• cyklo oblečení
• sportovní zboží

Svat˘ Urban
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Jiřina Navrátilová (1932) 19. 3.
Irena Rossiová (1914) 6. 4.
Miroslav Řehoř (1940) 12. 4.

Blahopřání

Dne 24. dubna 2010 oslaví rubínovou svatbu manželé

ANNA A OLDŘICH ŠMERDOVI

Do dalších let společného života hodně zdraví,
lásky a štěstí přejí děti Romana, Andrea a Olina s rodinami.

Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočíváš.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.
Dne 21. března 2010 tomu byly dva smutné roky, co nás navždy opustil pan

JAROSLAV ŠROM
a dne 3. dubna by oslavil své 65. narozeniny.

S láskou v srdci stále vzpomíná manželka Marie.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 28. dubna 2010 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí pana

JAROSLAVA MELICHÁRKA

Za vzpomínku děkuje manželka a celá rodina Melichárkova.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 24. dubna 2010 uplynulo sedm let, kdy nás navždy opustil pan

JOSEF ZAVADIL

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,

smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 22. dubna 2010 uplynulo 12 roků, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
ze Slavkova u Brna

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 6. května 2010 tomu bude 10 let, kdy nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička, paní

JAROSLAVA MARTINKOVÁ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomíná rodina Jachanova a Martinkova.

Blahopřání
Pevné zdraví, mnoho lásky, šťastný život, žádné vrásky,

vždyť v životě je místa dost pro hezké slůvko, pro radost.
Dne 11. dubna oslavila své 81. narozeniny naše drahá maminka,

 babička a prababička, paní

JIŘINA SLANINOVÁ
Milé oslavenkyni přejeme v dalším roce života

splnění i těch nejtajnějších přání. Z celého srdce přeje a za vše děkuje
dcera Eva a syn František s rodinami.

Vzpomínka
Dne 14. dubna 2010 uplynulo již 5 let, kdy nás v den svých 82. narozenin

navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní

VLASTA KRBKOVÁ

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Dcery Olga a Vlasta s rodinami.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu na plastová
a eurookna – 10 % sleva! Tel. 604 863 437,
544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov
u Brna, ČsČk 972.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KOUPÍM starší a historické počítače výhradně
zn. Apple Macintosh. Tel. 604 706 900.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
SVATEBNÍ salon Lucie - služby pro vás. Vá-
žany n. Lit., tel. 544 220 119.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
www.sweb.cz/Arnika.kosmetika
Permanentní make-up, redukce objemu a ce-
lulitidy přístrojem. Objednávky 776 339 930.

HLEDÁME ženy pro úklidové služby ve vel-
kých RD v okolí Brna. Zkrác. prac. úvazek
 dopoledne. Spolehlivost podmínkou, ŘP vý-
hodou. Profesní životopisy zasílejte na e-mail:
skromachova@seznam.cz

ČIŠTĚNÍ sedaček i z kůže, plyšových koberců
aj. včetně třásní, kočárků, velkých plyšových
hraček. Křenovice 605 414 856

PROVÁDÍME úklidy velkých domů. Nabízíme
vysokou kvalitu práce a spolehlivost dobrého ko-
lektivu naší firmy. Praxe již 11 let. 605 414 856

OPRAVA ODĚVŮ. Holubářová Marie, Němčany 54.
Tel. 774 805 724

PRODÁM Opel Astra 1.6, rv. 1997, sedan červené
barvy. Stav tachometru 132 000 km, TK 5/2011.
Dělané nové rozvody. Výškově stavitelné sedadlo
řidiče, el. zrcátka, otáčkoměr, airbag řidiče, dělená
zadní sedadla, tónovaná skla, zimní i letní pneu, ml-
hovky. Cena 30 000 Kč, tel.: 602 402 708.

PRODÁM garáž ve Slavíkovicích. Tel. 728 160 534.

PRODÁM osobní auto PEUGEOT 106, r.v. 1994,
3DV, STK do 9/2011, benzin 1.0, navíc zimní pneu,
CD rádio, v dobrém stavu. Cena 25 tis. Kč, tel.: 603
219 526, Slavkov.

VÝKUP OJETÝCH AUT všech značek – ihned
za hotové – přímo u Vás. Tel.: 608 634 575.
www.vranaslavkov.cz

PRONAJMU byt 3+1 ve Slavkově na ZH.
Tel. č. 731 616 220

PRODÁM DB 2+1 sídliště Nádražní. Tel.:
724 094 464.

PRONAJMU GARÁŽ v cihelně, velká vrata
2,4 x 2,4 m – vhodná na dodávku nebo přívěs.
Tel. 774 897 500 (po–pá po 17. hod.).
PRONAJMU byt 2+1, část. zař., starší nábytek,
pračka, lednička, mikrovlnka. Tel. 774 086 886

INZERCE

ZÁCHRANA DAT

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů
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100 let školy v Hodějicích
Základní škola Hodějice oslavuje v roce

2010 100 LET OD ZALOŽENÍ BUDOVY
ŠKOLY. Oslavy proběhnou v sobotu 5. června
od 15 hodin. Na programu bude vystoupení
žáků školy a prohlídka školy. 

Srdečně zveme všechny bývalé učitele, žáky
i širokou veřejnost.

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Kolik co stojí
Honzík postával u stolu a trochu s rozpaky sle-

doval svoji maminku, jak čte kus papíru, který jí
před chvílí podal. Stálo na něm:

- vynesení odpadků: 5,- Kč
- vyluxování obýváku: 10,- Kč
- uklizení pokojíčku: 10,- Kč
- nákup: 5,- Kč
- hlídání brášky: 15,- Kč
- utření nádobí: 5,- Kč
- celkem: 50,- Kč
Maminka se na něj podívala, jak tam stál

a žmoulal si ruce a hlavou se jí začaly honit vzpo-
mínky. Sedla si ke stolu, otočila papír a začala psát:

- devět měsíců, kdy jsem tě nosila: zdarma
- všechny noci, které jsem proseděla

u tvého lůžka, když jsi stonal: zdarma
- všechny modlitby za tebe: zdarma
- slzy, které jsem kvůli tobě

vyplakala: zdarma

- hračky, jídlo, oblečení, dokonce
utírání nosu: zdarma

- všechny starosti minulé i budoucí: zdarma
- když si to všechno sečteš, cena

mé lásky je: zdarma
Když si Honzík přečetl, co mu maminka na-

psala, skutálely se mu po tvářích dvě velké slzy.
Vzal si tužku a pod svůj seznam velkými pís-
meny napsal: ZAPLACENO V HOTOVOSTI. 

„Srdce má důvody, které rozum nemá.“ (Pascal)
„Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě

odměněna.“ (Bible– Židům 10,35)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve k so-

botním bohoslužbám 8. a 22. 5. na adresu Li-
dická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin společ-
ným 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

Od listopadu minulého roku probíhá jedenkrát
za 14 dní ve farním sále Klub aktivních seniorů.
Již podeváté jsme se dne 8. března sešly, tento-
krát k tématu „Věci penzijní a sociální“.

Nejprve jsme procvičily dlouhodobou paměť
veselými příběhy, a tím se pozitivně naladily. Za-
myslely jsme se nad účelem vyplácení důchodo-
vých dávek a seznámily se s dávkami sociálními,
které vyplácí Úřad práce a Městský úřad ve Slav-
kově u Brna. K fyzické pohodě nám přispěly hry
s kelímky a kolíčky, cvičení k posílení krční pá-
teře a zpěv lidové písně.

Po citaci příběhu o vlivu návštěvy bohoslužeb
na naše zdraví jsme se shodly na pravdivosti pří-
sloví „Veselá (klidná, radostná, čistá, pokorná,
vyrovnaná) mysl – půl zdraví“. 

I když jsme musely vzhledem k pokročilé
době část programu vynechat, přece jen jsme si
závěrem sedly kolem rybníčku, udicí každá z žen
vylovila svou „zlatou“ rybku a přečetla jazyko-
lam, kterým jsme procvičily nejen naše mluvící
ústrojí, ale i vůli a vytrvalost, tak potřebné
v postní době.

Marie Šujanová

Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti,
čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

Mše sv. v penzionu, čtvrtek 6. 5. v 8.00.
Svátost smíření, čtvrtek 6. 5. kostel 19.00 – 20.00. 
Návštěvy nemocných, pátek 7. 5. dopoledne.
Pěší pouť do Křtin 8. 5. 
Varhanní koncert Jana Šprty, farní kostel 9. 5.

v 16.30.
Zájezd do Turína, Benátek a Padovy 16. – 20. 5.
Svatodušní novéna, 13. – 21. 5. denně v 18,45.
Svatodušní vigilie na Špitálce, 22. 5. ve 20.00.
Slavnost seslání Ducha Svatého, neděle 23. 5.

8.00 kostel.
Pouť k sv. Urbanu na Urbánku, neděle 23. 5.

v 18.00 (křížová cesta v 17.00).
Sbírka na Charitu, 23. 5. 
Noc kostelů v Brně, pátek 28. 5.
Svatourbanské hody, hodová mše svatá, host

P. Jindřich Petrucha, 30. 5. průvod v 11.00.

Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587,  604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz  www.farnostslavkov.cz

Klub aktivních seniorů – Klas

JINLONG CLUB KVĚTEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
775 734 606

1. 5. DJ Tublat / Oldies music 80´ 90´ léta 
7. 5. DJ Beat  in the mix – Beat mix party
8. 5. MEGA DANCE PARTY DJ BORIS and DJ PeeJay 

DJ PeeJay – Freeparty – sport club
DJ Boris – Mega dance party – velký sál 
Vstupné 50 Kč – dívky do 21.30 hod. vstup free 

14. 5. Jaroš Petr / Oldies music - staré pecky, pro
večerní pohodu

15. 5. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
21. 5. DJ Beat  in the mix – Beat mix party
22. 5. Rock Live: Atmosferik -  Bratislava

Doprovází :DJ Kopec and DJ Jabko
Open 20.00 hod. – Vstup  f r e e 

28. 5. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
29. 5. DJ Beat in the mix – Beat mix party
WWW.JINLONG-CLUB.CZ

VIBROMASÁŽNÍ 
POSILOVACÍ STROJ

www.brejskova.cz

Komunitní web českých seniorů www.sede-
satka.cz zahájil provoz teprve po loňských prázdni-
nách, přesto již zaznamenal přes 75 000 návštěv,
především z řad seniorů. Ti spolu na internetu nejen
komunikují, ale vzájemně se seznamují a realizují
společné aktivity i mimo web.

„Potěšilo nás, že se několik set seniorů z celé
České republiky i ze zahraničí zaregistrovalo a velmi
aktivně se účastní každodenního života na webu. Se-
nioři na www.sedesatka.cz dokonce vytvořili partu,
která se společně setkává na občasných srazech,
společně řeší životní problémy, navzájem si fandí
a podporují se“ uvedl Jan Vojvodík, zástupce pro-
vozovatele webu, občansjkého sdružení CENTRED.

Komunitní web Šedesátka.cz neplní jen funkci
diskuzního fóra, ale poskytuje zpravodajství z jed-
notlivých regionů České republiky, uveřejňuje roz-
hovory se zajímavými osobnostmi, věnuje se aktu-
álním tématům. Občanské sdružení CENTRED
realizuje i další projekty, spojené s www.sede-

satka.cz, např. projekt sbírající vzpomínky obyva-
tel jednotlivých českých krajů nebo rozcestník so-
ciálních služeb pro seniory. Ve spolupráci s dalšími
partnery připravuje rovněž vydání knihy příběhů
z dětství jednoho návštěvníka Šedesátky.cz.

„Na lidi přes šedesát jsme si zvykli dívat se jako
na skupinu, která je vůči pracovně aktivní generaci
v nevýhodě a spíše ji omezuje. Jde přitom o obrov-
ský rezervoár zkušených a poctivých osobností, kteří
by mohli společnosti pomáhat v orientaci, aby si
zachovala vyváženost a zdravý selský rozum. Měli
jsme na počátku obavy, že senioři budou uzavření
ve svých světech a ulitách, přitom je to naopak. Díky
projektu Šedesátka.cz jsme se stali součástí světa
seniorů, který je tak inspirativní, až nám z toho
často jde hlava kolem“ dokončil Vojvodík.

Početnou skupinu otevřených seniorů najdete na
www.sedesatka.cz. Kontakt: Mgr. Bc. Jan Vojvo-
dík, předseda CENTRED o.s., 774 765 880

redakce@sedesatka.cz

Když senioři internetu fandí

Klub aktivních seniorÛ Foto: fi-k. farnost
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

okénko
V letošním roce jsme měli přednášky s aktuální

tematikou, což bylo znát i na účasti. Zvláště velký
zájem byl o nákup zdravotní obuvi, proto jsme
dohodli, že boty značky MODI a zdravotní po-
nožky se budou prodávat i na dia výstavě 11. li-
stopadu. Na dubnové schůzi se zástupci politic-
kých stran z našeho regionu jsme vyjádřili naše
připomínky k reformě zdravotního a sociálního
systému, protože se bezprostředně týká všech na-
šich členů. Místo květnové schůze uskutečníme
v sobotu 22. května zájezd do Brna, kde se účast-
níme na výstavišti „Dnu s diabetem“. V odpo-
ledních hodinách navštívíme Starou radnici, Mo-
ravské zemské muzeum a Kapucínskou hrobku. 

Ještě do konce května se můžete přihlásit na
ozdravný pobyt k moři do italského letoviska Bi-
bione, který se uskuteční v termínu 10.–19. září
za cenu 2700 Kč. Také v květnu musí přihlášení
účastníci zaplatit zálohu ve výši 1000 Kč. Výbor
schválil předběžný program naší organizace do
konce roku, který jsme doručili všem členům
k připomínkování. 

Pokud se vydáte na procházku do lesa, můžete
najít houby májovky, čirůvky, pečárky, nebo
hlívy. Také v našich obchodech nabízí čerstvé klo-
bouky hlívy ústřičné, která zvýrazní chuť mno-
hých jídel, ale je vlastně i léčivkou. Pravidelná
konzumace hlívy, díky obsahu beta glukanu, příz-
nivě snižuje hladinu cholesterolu a tuků v krvi,
proto působí preventivně proti srdečně cévním ne-
mocem. Některé látky, obsažené v hlívě, stimulují
obranyschopnost lidského těla a tak zvyšují odol-
nost proti infekčním a plísňovým chorobám. V lé-
kárnách dostanete výtažek z hlívy např. s rakytní-
kem, kde jsou koncentrovány účinné látky.
Čerstvá i sušená hlíva nachází široké uplatnění
v kuchyni do polévek, omáček, gulášů, dušená na
cibulce jako příloha k masům, dokonce houbová
tlačenka, nebo sekaná, chutná také zapečená s bro-
kolicí nebo květákem. Protože je tužší konzi-
stence, je potřebné ji před konzumací tepelně
upravit. Má nízkou kalorickou hodnotu, ale obsa-
huje cenné látky, vhodné i pro diabetiky. Proto
jsem vybrala některé netradiční recepty s hlívou
ústřičnou např. houbové knedlíky: Potřebujete
sáček knedlíků v prášku, prášek do pečiva, česnek,
cibuli, pepř, sůl, olej a hlívu. Houby s cibulkou po-
dusíte, okořeníte a zalijete ¼ l studené vody. Do
mísy vysypete knedlíkovou směs a prášek do pe-
čiva, přidáte houbovou směs a vypracujete kne-
dlíky, které vaříte dle návodu na sáčku.

Vyzkoušejte houbový salát s rýží: Do uvařené
vychladlé rýže přidáte na oleji podušenou hlívu
s cibulí, pokrájená na tvrdo uvařená vejce, po-
krájené jablko, majonézu s hořčicí a jogurtem.
Vše smícháte, okořeníte, osolíte a necháte vy-
chladit. 

Na hlívový koktejl potřebujete: 200 g čerstvé
hlívy, 100 g šunky, 50 g zakysané smetany, nebo
majonézy, deci šlehačky, pepř, sůl, citronovou
šťávu. Klobouky hlívy pokrájet nadrobno, pova-
řit ve vodě s citronovou šťávou, přecedit a vy-
chladit. Smíchat hlívu s jemně nakrájenou šun-
kou, přidat zakysanou smetanu, citronovou šťávu,
sůl a pepř. Nápoj vyšleháme se smetanou, napl-
níme do širších pohárů, ozdobíme zeleninou,
nebo ovocem a necháme vychladit. Další recepty
najdete v Kuchařce pro diabetiky.

Marie Miškolczyová

Pranostika: Nad kterou dolinou se na sv. Žofii
mlha snese, tam se urodí ovoce.

Květen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce.
Příroda změnila barvu na zelenou a vše kolem nás
kvete a vydává příjemnou vůni. Včelky pilně pra-
cují a zajišťují bohatou úrodu. Ani zahrádkáři ne-
lení a spojují pobyt v přírodě s posledními úpra-
vami svých zahrádek. Musí však počkat až přejdou
zmrzlíci Pankrác, Servác, Bonifác a zda Žofie
všechno zaleje. Potom již mohou vysadit na zá-
hony choulostivé rostliny okurky, rajčata, papriky,
lilky a pravidelně zalévat.

Příroda nám však připravuje i nepříjemná pře-

kvapení, a to výskytem houbových chorob
a škůdců. V tomto věčném boji chceme vítězit
a proto zde platí pravidlo „napřed určíme nepřítele
a potom zvolíme účinné zbraně a zasáhneme.“

K tomuto tématu se konala dne 28. března před-
náška předního rostlinolékaře Ing. Jaroslava RODA
a s jejím stručným obsahem vás seznámím. Těch ne-
mocí a škůdců je hodně, ale nemusíme z toho mít
hrůzu, protože se v žádném roce nevyskytují
všechny najednou a zasahujeme jen když je výskyt
abnormální. Vše záleží na počasí a my jej neovliv-
níme. Je zde zásada: mokré počasí = mnoho houbo-
vých chorob, suché počasí = velký výskyt škůdců.

Rady do zahrady – květen

HZS Jihomoravského kraje, stanice Slavkov
u Brna a SDH Slavkov u Brna pořádají při příle-
žitosti svátku svatého Floriána a Dnů Slavkova
v pátek 28. května Den otevřených dveří.

Akce proběhne dvoufázově. Dopoledne od
8.30 do 12.00 proběhne klasický Den otevřených
dveří formou prohlídky a ukázek techniky a vy-
bavení obou jednotek. K vidění budou nejen zá-
sahové automobily, ale také různé druhy požár-
ních čerpadel, vyprošťovací zařízení, zásahová
výstroj apod.

Odpoledne od 13 hodin proběhne praktická
ukázka zásahu v areálu bývalého statku naproti
koupaliště. Místo pro diváky bude vyhrazeno

v ulici Pod Oborou. Bude se jednat o vyproštění
posádky osobního auta po dopravní nehodě a po-
skytnutí první pomoci. Dále bude následovat li-
kvidace požáru auta pomocí přenosného hasicího
přístroje a poté pomocí vodního proudu z CAS.

Aby toho nebylo málo, tak na sobotu 29.
května si přichystali ukázky z výcviku mladí dob-
rovolní hasiči. Občanům předvedou v odpoled-
ních hodinách na Palackého náměstí disciplíny
požárního sportu. Přesný časový harmonogram
bude upřesněn v programu Dnů Slavkova.
Všichni zájemci o činnost hasičů, ať pasivní či
aktivní, jsou srdečně zváni.

Za HZS i SDH Slavkov u Brna Roman Žilka

Hasičská pozvánka

Padlí jabloÀové – mouãnaté povlaky na listech a letorostech. PouÏijeme
DISCUS, KLARINET, ZATO 50 WG.

Strupovitost – tmavé skvrny na plodech a listech. Shrabat opadané listí.
Moniliová hniloba – napadá po‰kozené plody, nutno odstranit zaschlé

mumie z loÀské úrody. Jinak postfiik DELAN 750SC, DISCUS, MERPAN
50WP, ZATO 50WG.

Korové nekrózy (rakovina) – napomáhá tomu vysoká hladina spodní vody.
Rzivost hru‰ní – rezavé skvrny na listech – nepûstovat v okolí 150 – 200

metrÛ jalovce. Zde se jedná o jalovce ãínsk˘, klá‰tersk˘ (chvojka) a pro-
stfiední, ostatní nevadí. Postfiik pouÏijeme kdyÏ zaãínají kvést hru‰nû a po
odkvûtu opakovat. BAYCOR 25WP, DELAN 750SC, ZATO 50WG.

·arka peckovin – pûstovat rezistentní nebo tolerantní odrÛdy. Jinak za-
saÏen˘ strom vykácet.

Puklice ‰vestková – nejvíce náchylná je kanadská borÛvka. Postfiik
CALYPSO 480SC, OLEOEKOL, TALSTAR. 

M‰ice + vlnatka krvavá – postfiik – PIRIMOR, CALYPSO 480SC, MOS-
PILAN, pfiidat smáãedlo.

Obaleã ‰vestkov˘ – zpÛsobuje ãervivost. Postfiik – CALYPSO 480SC,
opakovat po 14 dnech.

Puchrovitost – pouÏít mûìnat˘ pfiípravek KUPRIKOL 50.
Pilatka ‰vestková – klade v dobû kvetení vajíãka do kvûtÛ a larvy vy-

kusují zaãínající plÛdky (strom kvete a neplodí). Ochrana: pokud opadlo
80 – 90 % kvûtních lístkÛ provedeme postfiik pfiípravkem CALYPSO
480SC do kvûtÛ.

Moniliov˘ úÏeh (meruÀky a vi‰nû) – v dobû kvetení pouÏít pfiípravek HO-
RYZON

Kadefiavost broskvoní – první postfiik po opadu listí na podzim KUP-
RIKOL 50 O,6%. Potom na jafie, kdyÏ kvete líska KUPRIKOL, SYLLIT. 

Svilu‰ka – OLEOEKOL, MAGUS, TALUS.
·títenka zhoubná – OLEOEKOL
Kvûtopas jabloÀov˘ – od stadia my‰ího ou‰ka pfii teplotû 17 °C –

OLEOEKOL, CALYPSO 480SC, KARATE.
Mery – MOLONT 15SC, VERTIMEC.
Obaleã jableãn˘ – obalit kmínek vlnitou lepenkou, kde se schová. Pro

nálet vyvûsit feromonov˘ lapaã CP, potom postfiik CALYPSO 480SC,
DECIS FLO, BIOBIT SL.

Pilatka jableãná (raná ãervivost) – CALYPSO 480SC, DELAN.
Plodomorka hru‰ková – likvidovat plody – nenechat pod stromy.

Každý pěstitel by měl na jaře provést dva zá-
kladní postřiky a to KUPRIKOLEM proti houbo-
vým chorobám a OLEOEKOLEM proti živočiš-
ným škůdcům. Tímto zasáhneme proti většině
houbových chorob a škůdcům. Další postřiky se
provádějí jen při likvidačním výskytu.

Podrobnější informace najdete na www.za-
hradkari.cz/metodiky.

V předjaří letošního roku jsme začali zkoušet
biologickou ochranu rostlin dravým roztočem

TYPHLODROMUS PYRI proti sviluškám, hál-
čivcům a vlnovníkovcům. Jedná se o živé orga-
nismy – roztoče, kteří se v ochranných páscích
vysazují pouze 1x za existenci do sadu nebo do vi-
nice. Jakmile se roztoči dostatečně namnoží(2-3
sezóny) udržují škůdce v takovém počtu, že již
neškodí. O účinnosti vás budeme informovat a pro
příští rok objednáme pro zájemce větší množství.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vl. Luža.

Zkou‰ka d˘chacího pfiístroje Foto: archiv HZS Nejen pohled z konû je krásn˘ Foto: archiv HZS
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Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

1. a 2. 5. sobota 10-17 kult. Výstava krojů z Brněnska, Kyjovska a hanáckého Slovácka – folklorní vystoupení a ukázky radnice ve Slavkově www.mladezprotradice.cz
neděle 10-16 oblékání lidového kroje. Představení programu Mládež v akci a skupiny Mládež pro tradice

1. 5. od 18.00 spol. Košt vína a posezení s cimbálovou muzikou restaurace Gól www.mladezprotradice.cz
1. a 2. 5. sport. ASTRA NITRO Slavkov u Brna. Závody automobilových modelů areál ARC Slavkov www.arcslavkov.cz
1. 5. 9.00 sport. Prvomájový turnaj v nohejbale stadion Slavkov Nohejbal Slavkov
1. 5. 10.00 spol. Oslava Svátku práce, projev k 1. máji, bude promítnut film Doktor od jezera hrochů kino Jas ZO KSČM Slavkov
6. 5. 17.00 výst. Vernisáž výstavy Historické oděvy na panenkách od Zdeny Mudrákové – galerie před kavárnou Historický sál zámku, Zámek Slavkov - Austerlitz

výstava potrvá do 4. 7. 2010
8. 5. 8.00 sport. Národní golfová Tour mládeže 2010 – 1. Major TV ÓČKO golfové hřiště Česká golfová federace
8. 5. 10.00 spol. Vzpomínková akce k 65. výročí osvobození Československa u Zlatého jelena u pomníku J. Jírovského ZO KSČM Slavkov

odjezd autobusu v 8.30 z parkoviště na ul. B. Němcové
8. a 9. 5. sport. 2. závod MČR automobilových modelů areál ARC Slavkov www.arcslavkov.cz
9. 5. 9.00-15.00 spol. Den otevřených dveří na golfovém hřišti. Seznámení se základy golfové hry, ukázka golfových golfové hřiště www.gca.cz

úderů v provedení profesionálních trenérů PGAC a členů Tréninkového centra mládeže
11. 5. 17.00 spol. Předvolební shromáždění KSČM náměstí před radnicí ZO KSČM Slavkov
13. 5. 17.00 kult. Vernisáž výstavy „Oheň, voda, země, vzduch“ – floristická výstava Historický sál zámku Zámek Slavkov - Austerlitz

v historických interiérech zámku inspirovaná čtyřmi živly, k vidění do 22. 5. 2010.
14. 5. 16.30 kult. Taneční vystoupení žáků ZUŠ Fr. France Centrum Bonaparte ZUŠ Fr. France
15. 5. 17.00 kult. Koncert Johann Strauss Orchestru Die flotten Geister. Historický sál zámku se sólisty Zámek Slavkov - Austerlitz

Luisou Albrechtovou a Otokarem Kleinem. Předprodej vstupenek v pokladně zámku, tel.: 544 227 548
18. 5. 13.00-16.30 spol. Den otevřených dveří v ZUŠ Fr. France ZUŠ Fr. France ZUŠ Fr. France
20. 5. 17.00 kult. Absolventský koncert žáků ZUŠ Fr. France ZUŠ Fr. France ZUŠ Fr. France
21. 5. 13.00-17.00 spol. Talentové zkoušky do hudebního a tanečního oboru ZUŠ Fr. France ZUŠ Fr. France
22. 5. spol. Zájezd do Brna na výstaviště na „Den s diabetem“ Brno Svaz diabetiků
22. a 23. 5. sport. I. závod MČR A – závod automobilových modelů areál ARC Slavkov www.arcslavkov.cz
29. 5. od 10.00 kult. Kostýmované prohlídky zámku „Život na zámku“ Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz

vstupy v: 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 14.00, 14.45 a 15.15 hod., nutná rezervace na tel: 544 227 548
29. 5. od 10.00 kult. Mimořádné prohlídky zámeckých krovů Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov – Austerlitz

vstupy v: 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00 hod., nutná rezervace na tel: 544 227 548
29. a 30. 5. spol. Dny Slavkova a Svatourbanské hody náměstí, zámek Město Slavkov, Zámek 
29. a 30. 5. sport. 3. závod MČR Slavkov – závody automobilových modelů areál ARC Slavkov www.arcslavkov.cz
Probíhající výstavy: 
do 2. 5. 2010 výst. Prezentace nového projektu Po stopách Napoleonských válek na Moravě
do 28. 5. 2010    výst. Cesta kolem světa – výstava žáků ZUŠ Fr. France Slavkov u Brna přibližuje jednotlivé kontinenty 

s jejich prostředím a obyvateli a také památky, které zde vznikly. Výstava tak zprostředkovává
seznámení se s různými civilizacemi a zajímavými místy naší planety.

do 31. 5. 2010 výst. Výstava „Sightseeing“ – výstava díla akademické malířky Marisy Ivany Fila z Heidelbergu Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
představí různé styly: malbu, kresbu, textilní koláže.

do 30. 7. 2010 výst. Výstava Život je i v podzemí – práce žáků MŠ a ZŠ regionu Slavkovska, podzemí zámku Zámek Slavkov - Austerlitz
výstava představuje rostliny a zvířata z papíru, textilu a plastů, která žijí v podzemí i pod zemí. 

Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v květnu: úterý – neděle 9-17 hod., poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.

V letošním roce oslavujeme 90 let založení Ju-
náka ve Slavkově u Brna. Již v roce 1920 se po-
prvé v našem městě sešlo několik nadšenců
a ovlivněni ušlechtilými ideály zakladatele čes-
kého skautingu A. B. Svojsíka založili první ju-
nácký oddíl.

V rámci oslav během roku připravíme několik
akci pro naše členy i celou veřejnost. Na stránkách
Slavkovského zpravodaje i na webu www.junak-
slavkov.cz vás budeme informovat o všech pláno-
vaných událostech. Jedna se již blíží...

Zájezd pro každého do Moravského krasu 
Širokou veřejnost zveme na jednodenní zájezd

do Moravského krasu, připravovaný při příleži-
tosti 90. výročí Junáka ve Slavkově. Akce je
pouze jednodenní, ale i tak zajímavá pro skauty
i všechny ostatní. Uvidíme rozhodně jedny z nej-
zajímavějších míst Slavkovu nejbližší Chráněné
krajinné oblasti plné jeskyní a přírodních krás.

* Poznat Moravský kras trochu jinak se vy-
dáme v sobotu 5. června 2010. Odjíždět budeme
v 7.30 hod. z parkoviště u Domu z pečovatel-
skou službou ve Slavkově (u slunečních hodin).
Předpokládaný návrat je tentýž den kolem 19.
hod. večer na stejné místo.

* Čeká nás prohlídka jeskyně Balcarka, Ru-
dické propadání s prohlídkou místního mlýna,
jeskyně Výpustek a další krásy spojené s pro-
cházkou v jarní přírodě.

* Zájezd je vhodný pro všechny věkové kate-
gorie, pro děti bude zajištěn dozor i drobný do-
plňkový program. Zveme rovněž všechny rodiče,
příbuzné a kamarády. 

* Cena zájezdu zahrnuje cestu autobusem
a vstupy do jeskyní a činí pro dospělé 350 Kč,
děti do 15 let 250 Kč, děti do 6 let 130 Kč. 

* S sebou budete potřebovat pohodlnou obuv,
pláštěnku, malou svačinu (možnost občerstvení je
i v průběhu zájezdu na místě) a především chuť
užít si pěkný den.

Uzávěrka přihlášek do 8. května, podrob-
nosti a další informace: Antonín Křivonožka, E-
mail: ye.tti@seznam.cz * telefon: 604 617 072

Junácký slunovrat po dvacáté…
Koncem března se ve slavkovské oboře konal

tradiční skautský závod Junácký Slunovrat. Sou-
těžící ze Slavkova, Vyškova, Lulče, Brna a Iva-
novic na Hané přijeli změřit svoje síly v různých
disciplínách. Zvládnout jednotlivé úkoly závodu
se členové Junáku učí během celého roku, využití
se nabízí i později v mnoha situacích. Neznám ni-
koho, komu by se nehodilo znát dopravní značky,
stromy a byliny, zorientovat se v mapě nebo plánu
města či si ošetřit drobné zranění.

Na start se registrovalo 30
hlídek, tedy více než 120 zá-
vodníků. Výsledky i zajímavou
reportáž najdete na středisko-
vém webu www.junakslavkov.cz. Ze Slavkováků
stálo na stupních vítězů ve všech kategoriích pět
hlídek, kterým i zde gratulujeme.

Poděkování patří také panu Petru Matuštíkovi
za poskytnutí areálu Slafpark pro zázemí závodů.

…junácký březen a duben nejen
na závodech

v uplynulých dvou měsících jsme v Junáku
Slavkov zažili i několik dalších zajímavých akcí.
Byly to zejména oddílové výlety a výpravy –
spolu se speleology do jeskyní Moravského
krasu, k vodním skautům na klubovnu a do okolí
Lulče, po svých osmi a více kolečkách na Výlet
na kolečkových bruslích, základní kolo Závodu
vlčat a světlušek ve Vyškově.

Sběr železného šrotu
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za pomoc

a hmotné dary v podobě starého železa pro letošní
Sběr železného šrotu. Úspěšný průběh zajistil
prostředky pro další vylepšení budovy kluboven
i podporu celoroční činnosti.

Poděkování patří velkou měrou i našim starším
členům, příznivcům z řad rodičů i bývalých členů
oddílů, kteří nám každoročně pomáhají s hlad-
kým průběhem i odnosem těžkých věcí ze sklepů
i jiných hůře přístupných míst.

Hynek Charvat
s využitím materiálu Junák Slavkov

Skauting ve Slavkově letos slaví 90 



Motoklub Austerlitz informuje
Každoročně je měsíc duben začátkem motoris-

tické sezony. Začíná se pilně trénovat jak v te-
rénu, tak i na silnici. Program MS silničních mo-
tocyklů 2010 začal 11. dubna noční jízdou Moto
GP v Kataru. Celou zimu-asi 150 dní očekávaný
první závod MS přinesl dobré výsledky i pro české
jezdce, zastoupené ve dvou třídách tohoto mist-
rovství. Třída 125 ccm – Jakub Kornfield v prv-
ním závodě v GP s Aprilií dojel na pěkném deva-
tenáctém místě. Ve druhém závodě historicky
nové třídy Moto 2 splnil očekávání: 41 jezdců na
startu svádělo mnoho soubojů. V této třídě jedou
dva čeští jezdci – bývalí dvěstěpadesátkáři: Karel
Abrahám a Lukáš Pešek. Oba v této vyrovnané
třídě bodovali. Abrahám 14. místo – 2 body, Pešek
15. místo – 1 bod.V této třídě je mnoho jezdců ze
Superbike i GP, kteří mají dlouholeté zkušenosti
s motorkami vyšších obsahů jako 250 ccm, a proto
patří uznání za dobré umístění těmto našim jezd-
cům. Nejsilnější třída Moto GP byla velmi dra-
matická. Po kvalifikačních jízdách byl nejrych-
lejší Australan Casey Stoner na továrním stroji

Ducati a stal se favoritem tohoto závodu. Po špat-
ném startu asi čtvrtý se probojoval během jed-
noho kola na první místo. V sedmém kole měl ná-
skok 100 m, ale udělal chybu a spadl po podjetí
Španěla Pedrosy. Nastal velmi napínavý závod,
který nakonec vyhrál Valentino Rossi. Další závod
MS nás čeká 25. dubna v japonském Motegi.

V minulém čísle zpravodaje je zpráva o ne-
šťastném pádu Lukáše Michalčíka při tréninku na
terénní trati ve Vážanech. Vše dopadlo poměrně
dobře. I když nemá rameno ještě úplně v pořádku,
zúčastnil se Přeboru Moravy v Karlíně, kde skon-
čil ze sedmadvaceti jezdců dvakrát na osmém
místě. Nyní má namontován poslední model la-
děného výfuku, který zvedne jak výkon, tak i
zrychlení z nulové rychlosti. Další závod jede
v Břeclavi a těší se na nový výkon svého moto-
cyklu. Chtěl by trénovat, ale momentální dešťové
počasí to zatím nedovoluje. Opět mu držíme
palce, aby se co nejlépe umístil. Na květen je plá-
nováno několik závodů. Informace najdete na pla-
kátech našeho MK. J.M.

Moje konto
Vážení občané, dovolte, abych vás pozval na

ojedinělou příležitost zhlédnout rockový muzikál,
který také bývá nazýván rockovou operou JESUS
CHRIST SUPERSTAR v plné scéně a s ŽIVÝM
ORCHESTREM! Podařilo se domluvit hostování
souboru Městského divadla Brno, kde je toto před-
stavení na repertoáru, ve Slavkově. 

Můžete se tedy těšit 19. června na toto předsta-
vení, které proběhne v zámecké zahradě slavkov-
ského zámku. Vstup do zahrady bude v den konání
akce umožněn od 16.30 h., aby jste mohli nasát
příjemnou atmosféru tohoto krásného místa a ob-
čerstvit se v připravených stáncích. Samotné před-
stavení začne ve 20.30 hodin.

Mimo jiné zde můžete spatřit držitelé cen Thá-
lií za nejlepší herecký výkon v muzikálu Petra
Gazdíka, který se Vám představí v roli Jidáše
a Dušana Vitázka, který ztvární roli Ježíše. Po-
stavu Máří Magdalény Vám představí Hana Ho-
lišová.

Akce se bude konat za podmínek, na jaké jste
zvyklí z jiných hudebních produkcí na tomto
místě. 12metrové pódium se špičkovým zvukem
a osvětlením bude zárukou velkolepé show. 

Pozvánka na slet ãarodûjnic
Čarodějnice všeho věku jsou srdečně

očekávány na čarodějnickém sletu v pátek 30.
dubna od 17 hodin na hřišti naproti VaK v ulici
ČSA. Zde budeme tancovat. Nezapomeňte
vhodný oděv a koště. Také špekáček a prut na
opékání a drobné na čaj. Sdružení čarodějnic

Šeříky a růže
Kdo tehdy nežil, sotva chápat může,
proč nosili jsme šeříky a růže 
znaveným hochům z východu.

Začmoudlí prachem z nesmírné dálky, 
špinaví špínou prokleté války, 
zpocení strastmi pochodů 
našimi  květy zdobili tanky, . 
na kterých vezli  svobodu.

I u nás tenkrát hrdinně mřeli 
za naše děti, za Slavkov.  – 
Rádi bychom jim děkovat chtěli. 
Najdem dost  vděku v daru slov?

*
Jsme svobodni (Večer 26. IV. 1945)
Mír s tebou město mé v alejích znovu snící, 
mír dětem, v kolébkách  jež sladce vrní, 
mír mužům při práci a ženám v písni, 
mír starcům nad hrobem i lánům řepy! 

Kéž člověk hněvem již tvých vinic neposkvrní, 
kéž min a granátů i smrtonosných pum 
v tvých polích na věky rzí pojdou střepy 
a šlépěj pacholat víc krví nepotřísní! 

*
26. dubna 1945 osvobodila sovětská vojska
Slavkov. Tehdy jsme ovšem netušili, jaké
zklamání nás čeká v roce 1968.   L.K.

Vstupenka v předprodeji bude stát pouhých
250,- Kč, na místě pak 350 Kč. Děti do 10 let
budou mít vstup zdarma.

Podrobnosti nejen o místech předprodeje se po-
stupně dozvíte na připravovaných webových strán-
kách www.jesusveslavkove.unas.cz. V případě
dotazů můžete psát na jesus.slavkov@seznam.cz

Nenechte si ujít tuto produkci, která je zcela
ojedinělá. Na Vaši návštěvu se budou těšit po-
řadatelé a herci, zpěváci a tanečníci Městského
divadla Brno!  M.K.

Jesus Christ Superstar ve Slavkově

Osada zve na zahrádky
Také vám zima připadala tak nekonečně

dlouhá? Tak snad už konečně sundáme mikiny
a svetry. Také pánové z místní kapely Osada od-
kládají zimní svršky a těší se na setkání se širo-
kou obcí svých příznivců pod širým nebem
a otevírají tak svou již 11. sezonu, a to ve stále
neměnném složení: Olda Mikuš – zpěv a dopro-
vodná kytara, Milan „Ebla“ Slezák – sólové ky-
tary, zpěv, Karel Fikar – basová kytara, zpěv,
Jura Kubík – banjo, foukací harmoniky, zpěv,
a za bicí zasednou střídavě Zdeněk „Ampík“ An-
drla a Libor Holec. Podle vytíženosti Poutníků,
ale vždy rádi přivítáme už spíše „osadníka“ než
hosta Jirku Karasa Polu. V úvahu přicházejí také
další hosté, ale v této chvíli ani já ještě nevím,
pouze tuším. Těší nás, že už teď vás můžeme
pozvat na spoustu akcí ve Slavkově a okolí. Ně-
které z nich uvádím, avšak případné změny ne-
vylučuji:
15. 5. Slavkov - zahájení poslední letní sezony

U Oťasa od 18.00
28. 5. Slavkov - koncert v rámci Dnů Slavkova,

náměstí od 19.00
5. 6. Šaratice - country bál

19. 6. Rašovice - myslivecký country bál, fotba-
lové hřiště od 20.00

26. 6. Slavkov - vítání prázdnin v duchu country,
rest. Gól Zlatá hora

13. 8. Slavkov - folk a country na zámku
31.7. Letonice - myslivecký country bál
21. 8. Slavkov - rest. Bučanda
28. 8. Slavkov - hasičský country bál, Gól

Schválně jsme si v posledních týdnech dali
s hraním menší pauzu a o to více se teď na mu-
zicírování venku těšíme. Případné změny
v našem kalendáři stejně jako veškeré dění
kolem kapely můžete sledovat na našich strán-
kách www.osada-slavkov.cz.

Karel Fikar & Osada

Kopaná v květnu
V květnu přivítají naše mužstva v mistrovských

zápasech na městském stadionu tyto soupeře:
so 1. 5. st. a ml. žáci – ČAFC Židenice, zač. v 9
a v 10.45 h.
dorost – Vícemilice, zač. ve 14 h.
B mužstvo – Rašovice, zač v 16.30
so 8. 5. A mužstvo – Vracov, zač v 16.30 h.
přípravky – volno
so 15. 5. st. a ml. žáci – Soběšice, zač. v 9 a v
10.45 h.
dorost – Šaratice, zač. ve 14 h.
B mužstvo – Slavíkovice, zač. v 10 h.
ne 16. 5. přípravky – Bučovice, zač. v 10 h.
so 22. 5. st. a ml. žáci – Bystrc B, zač. v 9 a v
10.45 h.
dorost – Nížkovice, zač. ve 14 h.
B mužstvo – Nížkovice, zač. v 16.30 h.
so 29. 5. A mužstvo – Šlapanice, zač. v 16.30 h.
pá 14. 5. dorost – Hodějice,  17.30 h. – odl. zápas
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Odpověď pošlete na mailovou
adresu info@bmtypo.cz nebo
poštou: Sl. zpravodaj, Brněnská
642, Slavkov u Brna nejpozději
do 15. května. Úspěšní řešitelé
budou zařazeni do slosování.

Vítěz obdrží od Zámecké restau-
race Austerlitz poukázku v hod-
notě 1000 Kč na konzumaci
v Zámecké restauraci. Druhý
a třetí v pořadí získá od vydava-
telství BM typo knihu. red.

Velká soutěž o ceny se Zámeckou restaurací Austerlitz

Soutěžní fotografie • Soutěžní fotografie

Vyhodnocení z minulého čísla:
na obrázku byl bývalý slovenský
prezident Rudolf Schuster.
Ze správných odpovědí byli vy-
losováni tito výherce:

1. cena – poukázku na 1000 Kč
do Zámecké restau-
race Austerlitz zís-
kává Daniel Tauš, Vyškov

2. cena – knihu získává Eliška Lorenzová
3. cena – knihu získává Zdena Maláčová, Slavkov u Brna

Poukázku si výherce vyzvedne v Zámecké restauraci Austerlitz
a knihy dostanou výherci v redakci zpravodaje.

Otázka: V roce 1990 navštívila Slavkov tehdy manželská – dvojice hla-
satelka a herec. Uveďte jejich jména.

Objednávky na tel.: 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov

Umělo, kdyby bylo uvnitř čisté. Tedy zbavené všech toxinů ze životního
prostředí, jídla, vlastního metabolismu a infekcí.

To umí řízená detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše
• prodej přírodních vitaminů a minerálů
• produkty na hubnutí
• prodej výrobků Aloe vera

Víte, že by si Vaše tělo umělo
poradit s 90 % všech nemocí,
které Vás za život potkají ?

Očista organismu
Slavkov u Brna, Za Branou 279

• Pokládáme koberce i PVC!
• Navštívíme vás se vzorky

ZDARMA!
• Vaše prostory změříme

ZDARMA!
• Zboží vám přivezeme ZDARMA!

KOMPLETNÍ SERVIS: OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí–pátek: 9–17 h

KONTAKTY:

Tel.: 544 227 555,
777 769 975,
608 416 887

E-mail: kobercem@volny.cz

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Svépomocné skupiny „âaj o páté”
Rodinná pohoda o.s. Vyškov a charitní Cent-

rum denních služeb Slavkov u Brna pořádají své-
pomocnou skupinu Čaj o páté, která je věnována
rodinným pečovatelům, kteří se starají o své blízké
s jakýmkoli typem demence nebo zdravotním po-
stižením. V současné době pro Čaje o páté hle-
dáme nové členy 

První setkání se uskuteční 10. června v 17
hod. v prostorách charitního Centra denních
služeb na adrese Polní 1444, Slavkov u Brna.

Svépomocnou skupinu tvoří lidé, kteří zažívají
podobné situace, řeší podobné problémy. Skupina
pracuje pod odborným vedením sociálního pra-
covníka. Svépomocná skupina funguje na princi-
pech výměny zkušeností a vzájemné podpory jed-
notlivých členů. 

Svépomocná skupina přináší podporu a pomoc
v náročné péči, při řešení krizových situací s ne-
mocnými v rodině, sociální poradenství pro ro-
diny, které pečují o své blízké a pospolitost, soli-
daritu, zázemí.

Odborné vedení zajišťují pracovníci Centra
denních služeb a občanského sdružení Rodinná
pohoda, kteří mimo jiné vytvářejí program jedno-
tlivých setkání.

Bližší informace a předběžné přihlášení je
možné u vedoucí charitního Centra denních slu-
žeb. Kontakt: Mgr. Iva Kuchyňková, tel.
544 212 021, 731 646 977.

kiv

Chtěli bychom u této příležitosti poděkovat
všem přispěvatelům, bez nichž by nikdy web ve-
slavkove.cz nedosáhl takové pestrosti a rozmani-
tost. Těšíme se na další vaše příspěvky. Přispěva-
tele prosíme, aby svoje příspěvky  posílali na
mailovou adresu info@bmtypo.cz. K fotografiím
pište jméno autora a popisky. Velmi nám tím po-
můžete. red.

Před nedávnem jsme oznamovali, že připravu-
jeme nový web www.veslavkove.cz, který provo-
zuje firma BM typo. Tato chvíle se přiblížila. Od
1. května naběhne zcela nový web veslavkove.cz,
který bude přinášet zase o něco více informací
a hlavně by měl být přehlednější. K tomuto kroku
nás vede stále se zvyšující návštěvnost, která se
přehoupla přes 900 přístupů denně.

www.veslavkove.cz nově
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VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.

• Totální v˘prodej v‰ech VHS.

• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰ífiili ‰irokou na-
bídku ‰perkÛ ze stfiíbra, chirurgické oceli
a oceli.

• BiÏuterii rÛzn˘ch odstínÛ ve spoustû barev
a zajímav˘ch tvarÛ vãetnû vlasov˘ch doplÀkÛ.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po + St + Pá 9–12 h   14–19 h
Út + ât 14–19 h
So 9–11    17–19 h

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

AVATAR. VraÈte se na Pandoru. Zdráhav˘ hrdina. Epická cesta. Volba
mezi Ïivotem, kter˘ nechal za sebou a neuvûfiiteln˘m nov˘m svû-
tem, kter˘ se nauãil naz˘vat Ïivotem. PfiipomeÀte si film Jamese Ca-
merona – nejvût‰í dobrodruÏství souãasnosti.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2. Zpívající Chipmunkové se vracejí.
KvÛli nehodû na koncertu se na chvíli vzdávají své svûtové slávy a
mífií do ‰koly za stejnû star˘mi dûtmi.Brzy je v‰ak ãeká tûÏk˘ pû-
veck˘ souboj s trojicí krásn˘ch a talentovan˘ch zpûvaãek, které ob-
jevil jejich b˘val˘ proradn˘ manaÏer.

ZOMBIELAND. WOODY HARRELSON, JESSE EISENBERG, EMMA
STONE, ABIGAIL BRESLIN. Natvrdl˘ vysoko‰kolsk˘ student, kter˘
pfieÏil morovou ránu, která promûnila lidstvo v masoÏravé zombies,
jen proto, Ïe je zbabûlec a jeho protûj‰ek, kter˘ je po zuby ozbro-
jen˘, miluje ãokoládové tyãinky a strach vÛbec nezná, se musí vy-
rovnat se sv˘m nejdûsivûj‰ím úkolem – s vzájemnou spoleãností.

MATE¤SKÉ GALEJE. UMA THURMAN. B˘valá spisovatelka, která
nyní ve‰kerou energii vûnuje v˘chovû sv˘ch dvou dûtí a interneto-
vému blogu o rodiãovství. Nadcházející den jí nachystal dal‰í tûÏké
zkou‰ky z rodiãovství. Aby v nich obstála, musí si uvûdomit, co
je v jejím Ïivotû skuteãnû dÛleÏité.

UPÍRÒV POMOCNÍK. Vydejte  se na nekoneãné fantastické dobro-
druÏství natoãené podle slavné kniÏní pfiedlohy. Pfii náv‰tûvû zá-
jezdního panoptika zrÛd se do ‰estnáctiletého Darrena zakousl upír.
Darren se pfiipojuje k cirkusovému pfiedstavení a proniká do no-
vého úÏasného dvûta, ve kterém se objevuje i Salma Hayek a Wil-
lem Dafoe. KdyÏ pak mezi upíry a jejich zl˘mi pomocníky vypukne
válka, poslední nadûjí lidstva se stane odvaha jediného chlapce.

NINJA ASSASSIN. RAIN, NAOMI HARRIS. Film o bojov˘ch umûních
v hlavní roli s korejskou popovou hvûzdou. Film je pfiehlídkou
akce od poãátku aÏ do konce – rychlé, kruté, plné zbraní (fietûzÛ,
meãÛ, holí, hvûzdic) a úÏasn˘ch fyzick˘ch v˘konÛ. Nebojte se
zbranû, ale tuky, která ji ovládá.

SAMEC. ASHTON KUTCHER, ANNE HECHE. Bezstarostn˘ Nikki zná
své kvality. Jeho posledním úlovkem je krásná právniãka ve stfied-
ních letech, která mu nabídne víc, neÏ mûl kdykoliv pfiedtím.  Jemu
v‰ak padne do oka servírka s podobn˘m Ïivotním stylem.Jejich
zpÛsob Ïivota je ãasem nutí volit mezi láskou a penûzi.Nikki se
musí rozhodnout: dokáÏe v nadûji, Ïe  proÏije nûco skuteãného,
skoncovat jednou provÏdy se svou dosavadní existencí?

INFORMÁTOR! MATT DAMON, SCOTT BAKULA. Mark si tajnû na-
hrává schÛze podnikov˘ch ‰éfÛ, ktefií nelegálnû stanovují ceny po-
travináfisk˘ch pfiísad a je si jist, Ïe z nûj nahrávky udûlají americ-
kého hrdinu. Vûnujte pozornost zábavû a intrikám  buìte
informováni.

MAX A MAXIP¤Í·ERKY. Devítilet˘ Max uteãe z domova a pfieplaví
se pfies mofie, aby se stal králem podivuhodné fií‰e obrovsk˘ch
chlupat˘ch pfií‰er. B˘t králem v‰ak není vÏdycky tak jednoduché, jak
to vypadá. Kouzelná, vizuálnû ohromující filmová adaptace slavného
klasického pfiíbûhu, kter˘ zkoumá onen radostn˘ a divok˘ chaos
ãasu a místa, kterému fiíkáme dûtství.

ZACHRA≈TE WILLIHO: ÚTùK Z PIRÁTSKÉ ZÁTOKY. BEAU BRID-
GES. Malá Kirra tráví léto s dûdeãkem v JiÏní Africe. Objeví mládû
kosatky, které uvízlo na mûlãinû nedaleko dûdeãkova upadajícího
zábavního parku.Pojmenuje nového kamaráda Willy a snaÏí se vrá-
tit velrybu k jejímu hejnu dfiív neÏ dûdeãkÛv chamtiv˘ konkurent
udûlá z Willyho v˘dûleãnou atrakci svého elegantního zábavního
parku.

500 DNÍ SE SUMER. Romantická komedie pfiiná‰í pfiíbûh mladého
reklamního textafie, kter˘ aÏ dosud zoufale hledá dívku sv˘ch snÛ…
Teì to vypadá,  Ïe jeho nová kolegynû by mohla b˘t ta „pravá“. 500
dní jejich nekonvenãního vztahu dokazuje, Ïe cestce ‰tûstí mÛÏe b˘t
nepfiedvídatelná a neskuteãnû zábavná.

Rorýs obecný je jediným u nás žijícím zástup-
cem řádu svišťounů (do kterého patří například
kolibříci!). 

Lidé si jej pletou s vlaštovkami, má však oproti
nim delší křídla. Přilétá v půli dubna ze zimovišť
v jižní Africe a již koncem srpna se tam zase
vrací. Jako většina jeho příbuzných tráví prak-
ticky celý život ve vzduchu. Je k tomu mimo-
řádně dobře vybaven. Dlouhá úzká křídla nase-
dají na vřetenovité tělo, končící poměrně krátkým
vidlicovitým ocasem. Malá hlava přisedá těsně
k tělu. Krátký, rozeklaný zobá-
ček je schopen se široce otevřít
a lapat drobnou kořist – létající
hmyz. Při letu dosahuje rychlosti
až 220 km/hod a je považován za
jednoho z nejlepších letců. Za
letu loví, páří se a dokonce spí –
byli v noci viděni piloty letadel
ve vysokých výškách. Za den na-
létá rorýs až 800 km. Létá celý
život (v průměru 7 let, nejstarší
zjištěný věk je 21 let). Usedá
pouze v období hnízdění
v květnu až srpnu. To si ve škví-
rách pod střechami lidských
obydlí postaví neumělé hnízdo
z toho, co v letu sesbírá. Jsou to
peříčka, stébla, kousky mechu
apod. do kterých snáší samička
2–3 vejce. Mláďatům nepřináší zvlášť každou
mouchu, ale až jich má plné volátko, třeba i ně-
kolik set. Pak teprve přiletí a předá je mláďatům.
Přilétají proto do hnízda celkem málokdy. Přilé-
tají velmi prudce a rychle v hnízdě zmizí, takže
o rorýsech takřka nevíme. Navíc jsou velmi čis-
totní a odnáší trus z hnízda ven, takže neznečiš-
ťují okolí hnízda nebo fasády. Rorýsi dříve hníz-
dili na skalách a ve stromových dutinách. Teprve
pak, se stavitelskými pokroky člověka se rorýsi
postupně sbližovali s člověkem a začali víc a více
užívat jeho budov, které mu připomínají skály.

Ve Slavkově je takových míst několik, zejména
historické budovy všech místních škol, polikli-
nika, kostel a dříve i zámek. Dále obývá některé
domy na Mánesově ul., Slovákově ul., Zl. Hoře,
Slovanské ul., Komenského nám., ČSA a možná
i na Nádražní. Celkem odhadujeme na 40 hnízd.

Soužití s člověkem je bezproblémové a pro člo-
věka může být jako hmyzožravec velmi užitečný.
Bohužel člověk jim nechtěně připravuje pasti. Za-
tepluje! To je pro člověka vynikající, ale bez-
branní rorýsi tím přichází o svá hnízdiště. Při za-
teplení fasád domů dochází k nalepení

polystyrenu až pod střechu a tím zamezení vletů
do podstřešních dutin. V Evropě, hlavně v Ně-
mecku se s tímto problémem vypořádali tak, že
řemeslníci, pod dohledem ornitologů do zateplo-
vané fasády vloží polystyrenové budky, které se
pak stanou součástí fasády. Rorýsi je rádi přijí-
mají a hnízdí v nich.

Protože rorýsy chrání zákon, a jsou zařazeni do
kategorie ohrožených živočichů, je bezpodmí-
nečně nutné sledovat rorýsí hnízdiště. V přípa-
dech rekonstrukcí nebo zateplování budov je po-

třeba obrátit se na příslušný orgán
ochrany přírody. Ten vydá inves-
torovi podmínky jak postupovat.
Zejména se tyto práce nesmí
dělat v období jejich hnízdění, od
půli dubna do poloviny srpna.  

Ve Slavkově jsme s touto situ-
ací setkali při výstavbě nové, za-
teplené fasády na ISŠ na Tyršově
ulici. V této budově je pod stře-
chou největší sídliště rorýsů ve
Slavkově, podle pozorování je
zde nejméně 15 hnízd. Touto plá-
novanou akcí byly ohrožené mlá-
ďata ve hnízdech. Pracovníci by
je doslova zazdili zaživa. Pracov-
níci odboru životního Městského
úřadu prostředí paní Černá
a ing. Zavadil se proto na můj

popud obrátili na vedení školy, projektanta
ing. Budíka a dodavatelskou firmu Imos Brno
s žádostí o posunutí zateplovacích prací na po-
zdější dobu, než mladí rorýsi vyletí. Přes počá-
teční nepochopení se toto podařilo. Při kontrol-
ním dnu se zúčastněné strany dohodly na
harmonogramu zateplovacích prací tak, aby ptáci
nebyli rušeni.

Dalším výborným počinem bylo, že pan ředi-
tel ISŠ Tyršova Smejkal dal souhlas s nainstalo-
váním 8 kusů tříkomorových budek z extrudova-
ného polystyrenu pod atiku střechy. Tyto jsem
zhotovil spolu se Standou Křivánkem a dodal pra-
covníkům Imosu, kteří je zabudovali do jižní, vý-
chodní a severní fasády budovy. Navíc jsem zho-
tovil a dodal škole budku pro poštolky, které by
měly rušit všudepřítomné holuby. 

Takže díky pochopení a spolupráci výše uve-
dených osob a institucí „historické“ hnízdiště ro-
rýsů zůstane zachováno. Patří jim za to velký dík.
Budeme tak moci sledovat famózní letecké umění
rorýsů za letních dnů i nadále. Budou mít připra-
vené 24 nových náhradních bytových jednotek...

Petr Navrátil

Akce RORÝS

Výzva ke spolupráci
Chtěl bych touto cestou poprosit všechny přátele přírody, zahrádkáře, včelaře, myslivce a jiné

o spolupráci. Vzhledem k stále vyššímu tlaku člověka vyžaduje živá příroda stále větší
ochranu. K tomu slouží mimo jiné sledování a inventarizace ptačích druhů. K tomu je důležité co
nejvíce pozorování, proto chceme aby jste nám pomohli i vy. Jde nám o to, aby jste nám ozná-
mili pozorování některého z uvedených ptáků:

Dravci, sovy, slavík obecný, kukačka obecná, dudek chocholatý, rorýs obecný, ledňáček
říční, čejka chocholatá a vůbec bahňáci, rehek zahradní, strakapoudi (jsou zde 4 druhy!),
žluna šedá, žluna zelená, datel černý, chocholouš, strnad luční, žluva hajní, ťuhýk šedý,
ťuhýk obecný, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý, hrdlička divoká, holub hřiv-
náč, holub doupňák, křepelka polní, chřástal polní, potápky, kachny a husy kromě domá-
cích, ale i další, zde neuvedené druhy.

Důležité jsou tyto jednoduché údaje z pozorování: Kdy, kde a kolik exemplářů jste viděli.
Na Slavkovsku se o to zajímají pan Milan Hrabovský a Petr Navrátil. Na Rousínovsku je to pan

Jiří Bartl. Předem děkuji a těším se na spolupráci s vámi. 
Petr Navrátil, e-mail: nafka@volny.cz, tel.: 602 305 902
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV KVùTEN–âERVEN 2010
1. 5. sobota 10.00 hod. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ 102 min.

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

1. 5. sobota 19.30 hod. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ 102 min.
2. 5. neděle 19.30 hod. V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka

Dobeška. Natočeno podle stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka. Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová,
Jiří Langmajer, Oldřich Navrátil, Alžběta Stanková. Mládeži přístupno

4. 5. úterý 19.30 hod. PROKLETÝ OSTROV 138 min.
5. 5. středa 19.30 hod. Izolovaný ostrov uprostřed oceánu . Na něm přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka,

která zmizela. Prokletý ostrov obsahuje ideální ingredience pro dobrý thriller. Režie: Martin Scorsese. Hrají: Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo, Ben Kingsley a další. Mládeži přístupno od 12 let

8. 5. sobota 19.30 hod. DEŠŤOVÁ VÍLA 96 min.
9. 5. neděle 16.30 hod. Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet

hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se tedy, že jim vezme vodu. Ale nebojte, jak už to bývá
v pohádkách, nakonec dobro a láska zvítězí. Režie: Milan Cieslar. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková,
Petr Nárožný, Martin Dejdar a další.  Mládeži přístupno

11. 5. úterý 19.30 hod. PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU 118 min.
12. 5. středa 16.30 hod. Percy Jackson má ve škole věčné problémy. To je ale to nejmenší, co mu teď dělá starosti. Sice je právě začátek 21 století, ale

zdá se, že antičtí bohové z bájného Olympu se rozhodli sestoupit ze svých trůnů a tím i vstoupit do Percyho života. Fantastická
dobrodružství natočil režisér Chris Columbus. Hrají: Logan Lerman, Ulma Thurman, Pierce Brosnan a další. V českém znění.
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

15. 5. sobota 19.30 hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 88 min.
16. 5. neděle 16.30 hod. Alvin, Simon a Teodor potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc- můžete se těšit na

dívčí trio Chipettky. Alvin a Chipmunkové fungují jako „demoliční četa“ Davea Sevilleho a jako roztomilá zábava diváků po
celém světě už více než padesát let. Animovaný film v česko – slovenském znění. Režie: Betty Thomas. 
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno

18. 5. úterý 19.30 hod. VLKODLAK 102 min.
19. 5. středa 19.30 hod. Postava spořádaného člověka, který se pod vlivem úplňku mění v krvelačnou bestii, nepřestává diváky fascinovat. Nejnovější

zpracování legendy teď dostanete v luxusním balení, v němž najdete oskarové herce Benicia Del Toro, Anthony Hopkinse
a Emily Blunta. Režie: Joe Johnston
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 15 let

22. 5. sobota 19.30 hod. PŘESTUPNÝ ROK 99 min.
23. 5. neděle 19.30 hod. V Irsku mají pěknou tradici. Na přestupný rok může právě 29. února požádat holka kluka o ruku (normálně je tomu naopak).

V romantické komedii Ananda Tuckera zjistíte, co všechno je moderní mladá žena ochotna podstoupit, aby si tenhle obyčej
mohla vyzkoušet na vlastní kůži. Film USA v původním znění. Hrají: Amy Adams, Matthew Goode, John Lithgow, Adam Scott. 
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

25. 5. úterý 19.30 hod. NINE 120 min.
26. 5. středa 19.30 hod. Excelentní taneční čísla a superhvězdná herecká sestava dominují této filmové verzi brodwayského muzikálu Nine, jehož

inspirací byl autobiografický snímek Federika Felliniho 8 ½. Režie: Rob Marshall. Hrají: Sophia Loren, Nicole Kidman, Penélope
Cruz, Kate Hudson, Judi Dench, Stacy Ferguson a další. Mládeži přístupno

29. 5. sobota 19.30 hod. PEVNÉ POUTO 135 min.
30. 5. neděle 19.30 hod. „Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, když mě zavraždil…“ Těmito slovy začíná hlavní hrdinka vyprávět svůj nevšední

životní a posmrtný příběh. Adaptace stejnojmenné knihy Alice Sebold se ujal režisér Peter Jackson. Film USA v původním
znění. Hrají: Mark Wahlberg, Rachel Weiss, Susan Sarandon, Stanley Tucci a další. 
Vstupné: 65, 70 Kč Mládeži přístupno od 12 let

1. 6. úterý 19.30 hod. LEGIE 100 min.
2. 6. středa 19.30 hod. Zaprášená rastaurace v poušti Mojave se stává ve filmu Legie ve velice originálním a děsivém zpracování Apokalypsy od

režiséra a scénáristy Scotta Stewarta dějištěm poslední pozemské bitvy. Zatímco se lidstvo samo ničí, chystá se skupinka lidí,
uvězněných kdesi v pustině, na poslední zoufalý pokus o odpor. Film USA – fantasy / horor s českými titulky.
Hrají: Paul Bettanny, Lucas Black, Tyrese Gibson, Kevin Durand a další. Mládeži přístupno od 12 let

5. 6. sobota 19.30 hod. PRINCEZNA A ŽABÁK 91 min.
6. 6. neděle 16.30 hod. Animovaný film Princezna a žabák je návratem studia Disney ke klasické, ručně kreslené animaci. Objevuje se v něm nejnovější

z dlouhé řady princezen, které studio Disney stvořilo a jde o jeho první pohádku, která se odehrává v Americe, v tajuplných
mokřadech Louisiany. V českém znění. Režie: Ron Clements, John Musker. Mládeži přístupno

8. 6. úterý 19.30 hod. VŠICHNI JSOU V POHODĚ 99 min.
9. 6. středa 19.30 hod. Citlivá dramatická komedie. Rodiče a sourozenci jsou od sebe vzdáleni stovky kilometrů a stres a shon moderního života je

vytěžují natolik, že nejsou schopni najít si čas, aby si alespoň zavolali nebo aby se dokonce vydali na návštěvu. Režie: Kirk Jones.
Hrají: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell, Katherine Moennig a další  Mládeži přístupno

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo kina.365dni.cz



Pokrytí signálem: Slavkov u Brna, Køenovice, 
Hodìjice, Marefy, Buèovice

Délka smlouvy    Cena instalace
     3 roky                      900,- Kè
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     neurèito                 1900,- Kè
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Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.
www.rumpova.cz

Domy jsou dvoupodlažní velikosti 5+kk.
U domu nadzemní garáž pro jedno vozidlo s možností
dalšího parkovacího stání před garáží.
Obytná plocha domu: 73 m2

Celková plocha domu: 137 m2

Cena s DPH (včetně pozemku) od 2 000 000 Kč
Zahájení výstavby: 04/2010
Kolaudace: 11/2011

Bližší informace na tel.: 777 738 227
e-mail: j.hajek@trasko-as.cz  • www.trasko-as.cz

VÝSTAVBA OSMI
RODINNÝCH DOMŮ
V ROUSÍNOVĚ ZA DOMEM CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ



Nejprestižnější mezinárodní závod rádiem řízených modelůNejprestižnější mezinárodní závod rádiem řízených modelů

1:8IC Buggy

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY MALÉ I VELKÉ MOTORISTY:UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY MALÉ I VELKÉ MOTORISTY:
SPOLEČNOST AUTO-BAYER, AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS VOZŮ SPOLEČNOST AUTO-BAYER, AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS VOZŮ 

VOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA A CHEVROLET VÁS VŠECHNY ZVE NAVOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA A CHEVROLET VÁS VŠECHNY ZVE NA

Mezinárodní závod rádiem řízených modelůMezinárodní závod rádiem řízených modelů
ASTRA NITRO CROSSASTRA NITRO CROSS
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bližší info: www.astranitrocross.com

1.-2.5. 20101.-2.5. 2010
Slavkov u Brna

ASTRA NITRO CROSS ve Slavkově u Brna
to je netradiční prožitíto je netradiční prožití
prvomájového víkendu.prvomájového víkendu.

NA ZÁVODNÍ DRÁZE V AREÁLU SPOLEČNOSTI AUTO-BAYER.NA ZÁVODNÍ DRÁZE V AREÁLU SPOLEČNOSTI AUTO-BAYER.

PŘIJDTE SE POBAVIT VÝKONY SVĚTOVÉ MODELÁŘSKÉ ELITY NA ZÁVODNÍ DRÁZE V AREÁLU SPOLEČNOSTI AUTO-BAYER.PŘIJDTE SE POBAVIT VÝKONY SVĚTOVÉ MODELÁŘSKÉ ELITY NA ZÁVODNÍ DRÁZE V AREÁLU SPOLEČNOSTI AUTO-BAYER.


