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1. dubna

Příští číslo vyjde

alackého náměstí v sobotu 4. února opět
provoněla vůně černé polévky a zabijačkových specialit. Město Slavkov u Brna ve
spolupráci s agrodružstvem Rostěnice připravily již po jedenácté Vepřové hody, které
přilákaly stovky Slavkovanů a přespolních.
Pracovníci Technických služeb rozdali 350
litrů polévky – tedy téměř tisíc porcí. Návštěvníci mohli zdarma ochutnat i vařené
vnitřnosti a ovar. Připraveno bylo přes 300
kilogramů. Nouze nebyla ani o čerstvé maso
a další speciality. Agrodružstvo Rostěnice je
nabízelo ve svém prodejním stánku. „Jsem
rád, že se nám podařilo tradici vepřových
hodů udržet. Díky ní si můžeme zpestřit
jinak nevlídný únor a vylákat tak mnoho lidí
z teplých domovů do centra města,“ uvedl
vs
starosta Michal Boudný.

Nekonečná zima
Dobrý den vážení spoluobčané,
když jsem listoval loňským únorovým
číslem zpravodaje, nadpis zněl: „Únor
kdysi bílý“. Troufám si říct, že letošní zima
zbourala spoustu milníků, na které jsme
byli poslední léta zvyklí. S tím souvisí i následný jarní úklid města a oprava děr na
Michal Boudný
místních komunikacích, vzniklých následkem dlouhotrvajících mrazů.
Technické služby disponují zametací technikou staršího
data a v současné době hledáme možnost financování nového
zametacího stroje, který by v krátké době obsloužil celé
město. Systém zaměstnanců služeb se smetáky, kteří za měsíc
projdou celé město, je mého názoru v 21. století spíše raritou.
(Pokračování na str. 3)

Oprava valů a nový
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Nekonečná zima
(Dokončení ze str. 1)

Rádi bychom celému týmu technických služeb
pomohli a využili jejich kvalitní práce na jiných
místech. Rovněž mi dovolte vyslovit zaměstnancům TSMS poděkování s odklízením sněhu
a zmírnění následků bílého přívalu. Přesto, že
jsem si vyslechnul drobnou kritiku, chtěl bych
zdůraznit, že desítky kilometrů chodníků a silnic nemohou být shrnuty za pár hodin. Při porovnání s jinými městy jsme to zvládli na
výtečnou. Velký dík i občanům, kteří neváhají
vzít hrabla a lopaty do svých rukou a nedívají
se, co je města a co je jejich pozemek.
Jestliže poslední dva roky byly spíše v režimu projektování, letošní rok již bude ve znamení realizací. Kromě již rozběhlých projektů,
které často citujeme, se podařilo získat desítky
milionů korun na opravu zámeckých valů.
Nutná oprava si vyžádá minimální účast města
(5–10 %). Investici ale nemůžeme odkládat,
protože z vlastních zdrojů bychom rozpadající
se historické zdivo snad nikdy neopravili. Současně čekáme na dotaci opravy zámecké zdi
v aleji, která nevydržela velkou vodu v roce
2010 a doposud je obehnána nevzhledným pletivem. Dotace se netýká jen spadené části, ale
celé zdi od zámeckého seníku, po bránu v aleji

v délce cca 400 metrů. Součástí projektu je i rekonstrukce čínského altánu v zámeckém parku.
Z dalších prací bych zmínil zateplení obvodového pláště Domu s pečovatelskou službou
včetně oprav balkonů na ulici Polní. Práce potrvají čtyři měsíce a jsou načasované na teplejší
období. V minulosti jste zaznamenali rekonstrukci jižního břehu rybníku, která bude
z 80 % kryta z rozpočtu ministerstva zemědělství. Na tomto břehu dochází k erozi půdy vlivem cirkulace vody. Příroda si tak nejspíše bere
zpět to, co v devadesátých letech kvůli výstavbě obchvatu pozbyla. Realizátor čeká na
tání ledu a následné upuštění hladiny. Celá akce
je koordinována s Moravským rybářským svazem.
Ledy se hnuly i na opravách místních komunikací. V současné době běží výběrové řízení
na opravu jižní části ulice Slovanská a čekáme
na stavební povolení a zdroj financování na
další komunikace, jejichž prioritu určilo před
rokem zastupitelstvo města. S blížící se oblevou a příchodem jarních dešťů pokračuje jednání ve věci vybudování poldru za zámeckým
parkem a studie na zachycení přívalové vody
ve městě. V této fázi pečlivě zvažujeme možnosti financování. V první fázi chceme využít

vhodný dotační titul. Pokud bychom se jej nemuseli dočkat, dokáži si představit i půjčku, jelikož tento problém naše město sužuje léta a je
nutné s ním něco dělat.
Na závěr mi dovolte poděkovat a vyjádřit
obdiv členu jednotky sboru hasičů Jihomoravského kraje ve Slavkově u Brna panu Janu
Dvořáčkovi za záchranu lidského života. Pan
Dvořáček je profesionál, který byl ve správném
čase na správném místě, a to v Brně, kde byl
svědkem pádu člověka do kolejiště tramvaje.
Následnou resuscitací, kterou prováděl až do
příjezdu vozu záchranné služby, pomohl k záchraně života. Jsem velice rád, že takový chlap
s velkým Ch slouží v našem městě a věřím, že
všem krajským hasičům nejlépe poděkujeme
novou stanicí, která ve spolupráci s městem
vzniká na místě bývalé cukrovarnické váhy
vedle autobusového nádraží. Celá akce je financována z unijních prostředků a vedle hasičky
současně vyroste i budova záchranné služby.
Pro záchranný systém to bude znamenat rychlou a bezpečnou dostupnost na silnice I/50
a I/54. Dovolte mi tedy ještě jednou vyjádřit
poděkování za profesionální výkon a vám všem
popřát více slunce nad vaší hlavou.
Michal Boudný, starosta města

Město snižuje ceny tepla
Díky společným nákupům energií s příspěvkovými organizacemi a vhodně zvolenému termínu město loni vysoutěžilo výhodné ceny
zemního plynu a elektrické energie.
Tento fakt potěší především odběratele tepla
z kotelny na Zlaté Hoře, kde již několik let
cena tepla postupně zdražovala, současně
s klesající spotřebou odběratelů. Díky nízké
ceně zemního plynu tak především rodinné
rozpočty ušetří přibližně deset procent nákladů
na 1 GJ tepla. Například průměrná domácnost
s bytem o výměře 65 metrů čtverečních tak
v roce 2017 oproti vyúčtování z roku 2015
může ušetřit přibližně 1.000 korun.
Cena přitom může být v budoucnu ještě
nižší. „V tomto roce provedeme kompletní rekonstrukci stárnoucí plynové kotelny vybudované v roce 1997. Investice ve výši 4 milionů

korun pokryje téměř kompletní obnovu strojního zařízení kotelny, jež zajistí efektivnější
provoz a úspory do budoucna. Zařízení navíc
bude připraveno pro možnost rozšíření provozu
o kogenerační jednotku. Ta díky výnosům
z prodeje elektřiny a tepla a státem přidělené
podpory, může náklady ještě více snížit.“ uvedl
Vojtěch Lstibůrek z odboru správy majetku, investic a rozvoje.
Podle starosty Michala Boudného je zásadní, aby cena tepla z městských kotelen
mohla konkurovat jiným zdrojům vytápění
a přibližovala se cenám tepla v jiných městech.
„Abychom mohli udržet centrální systém zásobování, musíme reagovat na vývoj na trhu.
Proto jsme se loni zapojili do soutěže na společný nákup energií a výsledek nás mile překvapil - díky tomu se nám podařilo snížit cenu

plynu o 41 procent. Levnější plyn tak spotřebovávají nejen městské kotelny, ale také městský úřad nebo technické služby.“ upřesnil
starosta Michal Boudný.
Mimo kotelny na Zlaté Hoře město Slavkov
u Brna provozuje ještě další plynové kotelny
vytápějící například areál Polikliniky, Dům
s pečovatelskou službou na ulici Polní, kotelnu
pro tři bytové domy na sídlišti Nádražní, společenský dům Bonaparte, administrativní budovu na Koláčkově náměstí a kotelny pro
všechny budovy Městského úřadu.
1 GJ tepla na Zlaté Hoře stál v loňském roce
748,71 korun. Pro rok 2017 je cena stanovena
na 663,19 Kč/GJ včetně 15 % DPH u SBD Žuráň
je nutné k ceně přičíst platby za elektrickou
energii spotřebovanou předávací stanicí.

Komunikujte s radnicí přes mobilní aplikaci!
Jak začít používat aplikaci?
1. Stáhněte Mobilní rozhlas z Google Play
nebo Apple Store.
2. Nainstalujte ji, otevřete aplikaci a vyberte
Slavkov u Brna.
3. Zadejte své telefonní číslo.
4. A to je vše! Můžete začít využívat
všechny funkce v aplikaci.
Jak jistě víte, přistoupili jsme k modernizaci komunikace mezi radnicí a občany. Již
nějaký čas využíváme SMS zprávy a e-maily.
V tuto chvíli bychom Vám rádi představili naši
aplikaci pro chytré telefony, díky které budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty i možnost podílet se na zlepšení života
v našem městě. Pokud ještě nejste registrovaní
v Mobilním rozhlasu, doplňte své údaje na

slavkov.mobilnirozhlas.cz. Užitečné funkce
aplikace Mobilní rozhlas:
Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie
z událostí, stejně jako rozcestník do dalších
sekcí aplikace. Kromě novinek se také dozvíte,
jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek
a najdete tam upozornění na zprávy, které Vám
budeme posílat.
• Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky
které můžete vyfotit a poslat na radnici pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici,
nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat.
Město se již postará o nápravu. Samozřejmě

budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci, opravený
chodník nebo hezky upravený trávník.
• Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových
linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či
policii. Součástí této funkce je také možnost
zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro
případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
• Info o městě: V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje, stejně
jako fotogalerii ze společenských událostí ve
městě, kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy
na nejzajímavější aktivity. U každého tipu na
výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu
vs
a případně vstupné.
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72. schůze RM – 25. 1. 2017
1. RM schvaluje podání přihlášky do kategorie Investičně atraktivní region v rámci soutěže Město pro byznys.
2. RM ruší usnesení č. 1440/62/RM/2016.
3. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu a parkovacích míst na pozemku města Slavkov u Brna, parc.č.
760/4 v k.ú. Slavkov u Brna.
4. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku města parc.č. 2030 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. k realizaci opravy kanalizace v předloženém znění.
5. RM souhlasí s uzavřením smluv o právu provést
stavbu – oprava mostů ev.č. 50-009, 50-010, 50-011 na
silnici I/50 v k.ú. Slavkov u Brna s ŘSD ČR.
6. RM souhlasí s poskytnutí veřejného prostranství
společnosti Beeway s.r.o., Perlitová 1870/31, 140 00
Praha 4-Krč, IČ: 24844551 na Palackého náměstí u městské kašny k umístění pojízdné pobočky zdravotní pojišťovny OZP dne 14. 2. 2017 od 8 do 13 hodin.
7. RM nesouhlasí s povolením výjimky ze zákazu umístění reklamních zařízení typu „A“ na území památkové
zóny.
8. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 354/3 a parc.č. 354/5
vzniklého geometrickým plánem č. 3195-60/2016 vše
v k.ú. Slavkov u rna, se Státním pozemkovým úřadem, se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ:
01312774 v předloženém znění.
9. RM na základě předložených nabídek uzavření
smlouvy o dílo se společností VIA Consult, a.s. IČ: 250
84 275 na administraci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby v rámci projektu „Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna“.

10. RM na základě předložených nabídek uzavření
smlouvy o dílo se společností VIA Consult, a.s. IČ: 250
84 275 na administraci veřejné zakázky na zhotovitele
stavby v rámci projektu „Obnova zámecké zdi – Slavkov
u Brna“.
11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 18 ke „Smlouvě
o nájmu nebytových prostor a dohody a způsobu vypořádání finančních závazků, vyplývajících ze smlouvy
o sdružení“ ze dne 5. 1.1994 ve znění dodatků 1 – 17,
mezi městem Slavkov u Brna a ČR – Generální finančním
ředitelstvím se sídlem Lazarská 15/7, PSČ 117 72 Praha 1-Nové Město, IČ: 72080043, v předloženém znění.
12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke „Smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 ze dne
30.12.2002“, s ČR – Hasičských záchranným sborem Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Zubatého 1, PSČ
614 00, IČ: 70884099, v předloženém znění.
13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 16.01.2012 k bytu č. 4, sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna.
14. RM bere na vědomí předloženou informaci o zajištění správy budovy č.p. 733 odborem správy majetku,
investic a rozvoje.
15. RM schvaluje uzavření Sublicenční smlouvy
č. KK07 pro výkon souhrnu práv duševního vlastnictví,
které tvoří národní ochrannou známku KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ v předloženém znění s organizací
Spokojený senior – KLAS z.s., se sídlem Biskupská 280/7,
602 00 Brno, IČ: 02615037.
16. RM doporučuje ZM schválit uzavření VPS o poskytnutí dotací na rok 2017 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Hodonín
v celkové výši 712 908 Kč.
17. RM doporučuje ZM schválit uzavření VPS o poskyt-

nutí dotací na rok 2017 s poskytovatelem sociálních služeb: Rodinnou pohodou, o.s. Vyškov v celkové výši
205.800 Kč.
18. RM schvaluje uzavření VPS o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 3.000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Paprsek Vyškov.
19. RM souhlasí s podáním před žalobní výzvy a žaloby
na vyklizení pozemku parc.č. 3598/3 v k.ú. Slavkov
u Brna.
20. RM nesouhlasí se zapojením města do kampaně
„Vlajka pro Tibet“
21. RM schvaluje uzavření smluv o výpůjčce se ZS-A
ohledně tapiserie Slunce nad Slavkovem a znaku města
z umělého pískovce, jejichž předmětem je prodloužení výpůjčky na rok 2017, v předloženém znění.
22. RM souhlas s prominutím nájemného a sním spojených služeb za prostory SC Bonaparte za účelem konání
akce Sportovec roku 2016 dne 2. února 2017.
23. RM souhlasí s úpravou rozpočtu č. 20 v předloženém znění.
24. RM nevyhovuje námitce ze dne 19. 1. 2017 proti
rozhodnutí zadavatele o vyloučené, podané uchazečem
3V & H s.r.o. ze zadávacího řízení na stavební práce na
akci: „Přístavba ZŠ Tyršova“.
25. RM doporučuje ZM zařadit do návrhu změn v rámci
budoucího pořízení změny územního plánu Slavkov
u Brna zrušení veřejně prospěšné stavby komunikace VPS
12 na pozemku p.č. 1235 v k.ú. Slavkov u Brna.
26. RM souhlas s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby zpevněných ploch
s Integrovanou střední školou Slavkov u Brna, příspěvkovou organizací, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
49408381 na pozemku města Slavkov u Brna parc.č. 12/1
v k.ú. Slavkov u Brna.

73. schůze RM – 6. 2. 2017
1. RM schvaluje plán výnosů a nákladů na rok 2017
TSMS.
2. RM schvaluje plán výnosů a nákladů na rok 2017
Zámek Slavkov – Austerlitz.
3. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele plánu
výnosů a nákladů 2017 v předloženém znění.
4. RM schvaluje tvorbu a čerpání fondů 2017 příspěvkových organizací města Slavkova u Brna TSMS a ZS-A
v předložené výši.
5. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření RO2, RO3.
6. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální
dotace Křesťanské mateřské školy Karolínka ve Slavkově
u Brna, školská právnická osoba, sídlo Malinovského
280, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 713421251 ve výši
174 400 Kč.
7. RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace Křesťanské mateřské
škole Karolínka ve Slavkově u Brna, školská právnická
osoba, sídlo Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 713421251 ve výši 174 400 Kč
8. RM nesouhlasí z hlediska ochrany místních záležitostí s vydáním povolení Ministerstva financí k provozování loterie a jiné podobné hry pod § 21 loterního
zákona na adrese Špitálská 752, 684 01 Slavkov u Brna
9. RM doporučuje ZM souhlasit s účastí v elektronické
dražbě.
10. RM doporučuje ZM svěřit rozhodování v elektronické dražbě starostovi města Slavkov u Brna
11. RM doporučuje ZM dát souhlas s úplatným převodem pozemku parc.č. 3750/51 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 4 m2.
12. RM nedoporučuje ZM dát souhlas s prodejem pozemku parc.č. 4990 v k.ú. Slavkov u Brna.
13. RM doporučuje ZM dát souhlas s úplatným nabytím pozemků parc.č. 5403 o výměře 343 m2; 1008/2
o výměře 325 m2; 1008/3 o výměře 647 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 400 Kč/m2.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN
Štarhová“) v předloženém znění s podmínkou, že při
uložení bude dodržena norma pro vybudování případné
komunikace.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací v rámci rekonstrukce ul. Slovanská se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. v předloženém znění
16. RM rozhoduje na základě Zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky na
veřejnou zakázku na zajištění zpracovatele územních
studií označených v územním plánu jako plocha S1a,
S1b a S1c, že nejvhodnější nabídka byla předložena
uchazečem DIMENSE, v.o.s.
17. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností DIMENSE v.o.s. dle předloženého návrhu za podmínky schválení financování ZM.
18. RM rozhoduje na základě výzvy k podání nabídek
a Protokolu o otevírání obálek o vyloučení uchazeče
ENBRA, a.s. z dalšího procese veřejné zakázky na zhotovitele projekčních a rozpočtářských prací na akci:
„Zpracování dokumentace pro provádění stavby Modernizace kotelny a příprava pro instalaci kogenerační jednotky vč. přidružených prací v kotelně Zlatá Hora č.p.
1310, Slavkov u Brna, 68401.
19. RM rozhoduje na základě Protokolu o otevírání
nabídek o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou
zakázku na zhotovitele projekčních a rozpočtářských
prací na akci: „Zpracování do dokumentace pro provádění stavby Modernizace kotelny a příprava pro instalaci kogenerační jednotky vč. přidružených prací
v kotelně Zlatá Hora č.p. 1310, Slavkov u Brna, 68401,
že nejvhodnější nabídka byla předložena uchazečem TZ
pro, s.r.o.
20. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností TZ pro, s.r.o. dle předloženého návrhu.
21. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-

nájem prostor sloužících k podnikání – provozovna pánského holičství v přízemí domu Bučovická 187, Slavkov
u Brna s paní Ivanou Homolovou.
22. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 23. 11. 2001 k bytu č. 4, Zlatá Hora
1237, Slavkov u Brna.
23. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města
na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad, a to obdarovaným jejichž jméno, příjmení, bydliště, datum narození a výše poskytnutého daru jsou přílohou tohoto usnesení.
24. RM souhlasí s umístěním reklamních stojanů Clight a egero dle vyznačených bodů v přílohách této
zprávy.
25. RM bere na vědomí užívání reklamní plochy na
křižovatce ulice ČS. armády a Polní příspěvkovou organizací Zámek Slavkov – Austerlitz.
26. RM pověřuje Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvkovou organizaci spravováním ploch C-light a egero ve
smyslu užívání a umísťování propagačních materiálů.
27. RM schvaluje ceník služeb ZS-A pro rok 2017
28. RM bere na vědomí informace o žádostech ZS-A
o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
29. RM schvaluje plán akcí a připravenost TSMS na
rok 2017
30. RM schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.
31. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení veřejné zakázky na stavební práce v rmci
projektu: „Přístavba ZŠ Tyršova“ o výběru nejvhodnější
nabídky, která předložil dodavatel VAŠSTAV, s.r.o.
32. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby pod názvem „Přístavba ZŠ Tyršova“ s dodavatelem VAŠSTAV, s.r.o. dle předloženého návrhu
smlouvy o dílo, který byl součástí schválené zadávací
dokumentace.
33. RM bere na vědomí informaci starosty města o výsledku výběrového řízení na místo velitele MP, jehož vítězkou se stala Mgr. Radmila Fialová.
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14. schůze ZM – 12. 12. 2016
1. ZM bere na vědomí průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2016 v předloženém znění.
2. ZM schvaluje Rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za III. čtvrtletí roku 2016
3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2016 v předloženém znění
4. ZM schvaluje soubor RO č. 97 – č. 111
5. ZM schvaluje rozpočet města Slavkov u Brna na rok
2017
6. ZM schvaluje rozpočtový výhled na období 20182021 v předloženém znění.
7. ZM schvaluje návrh plnu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2017
8. ZM schvaluje dotační program „Podpora veřejně
prospěšných činností“, dotační program „Podpora činnosti organizací pracujících s mládeží“ a Individuální dotace vč. jejich příloh v předloženém znění.
9. ZM bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného
svazku obcí Ždánický les a Politaví za rok 2015
10. ZM schvaluje vydání OZV města Slavkov u Brna
o poplatku za komunální odpad vznikající na území
města Slavkov u Brna v předloženém znění.
11. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na
projekt pod názvem: „Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice“ dle podmínek a způsobu financování uvedeného
v důvodové zprávě.

12. ZM neschvaluje předložený záměr na uzavření plánovací smlouvy se společností RD AUDO, spol. s r.o.
13. ZM bere na vědomí podání žádosti města o dotaci
na MŠMT z programu 133510 na realizaci 2. etapy obnovy atletického stadionu.
14. ZM souhlasí se spolufinancováním 2. etapy obnovy
atletického stadionu v rámci dotačního titulu MŠMT, programu 133510 ve výši minimálně 40% způsobilých nákladů.
15. ZM souhlasí s prodejem části pozemku parc.č.
3750/77 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca
15 m2.
16. ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3750/81
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 25,3 m2.
17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc.č. 3403/4, 3403/6, 3403/9, vše ostatní plocha
a parc.č. 3400/3 ovocný sad, vše v k.ú. Slavkov u Brna.
18. ZM schvaluje předloženou kupní smlouvu, jejíž
předmětem je úplatné nabytí pozemku parc.č. 343/3
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 45m2
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků parc.č. 4203 orná půda o výměře 330 m2; parc.č.
3724 zahrada o výměře 387 m2 a parc.č. 3723 vinice o výměře 735 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna.

20. ZM schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví města
Slavkov u Brna parc.č. 2748/8 ostatní plocha o výměře
37 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za část pozemku parc.č.
2820/1 ostatní plocha o výměře cca 27m2.
21. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 3164
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 825 m2.
22. ZM schvaluje uzavření dohody o cílech v předloženém znění.
23. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního
výboru.
24. ZM bere na vědomí rezignaci pana Jana Kovaříka
na funkci člena FV.
25. ZM volí paní Dagmar Živníčkovou členkou FV.
26. ZM schvaluje vydání OZV města o nočním klidu
v předloženém znění.
27. ZM schvaluje poskytnutí věcných darů městu Cantemir v Moldavsku.
Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

74. schůze RM – 13. 2. 2017
1. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna.

Kontrolní činnost živnostenského úřadu v roce 2016
Do kompetence živnostenského úřadu patří
mimo jiné i dohled nad dodržováním povinností podnikatelů souvisejících s jejich podnikáním. Kontroly podnikatelů jsou prováděny
v rámci naplánovaných kontrol, doručených
podnětů nebo v neposlední řadě operativně
a jejich výkon se řídí od 1. 1. 2014 zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Kontrolu lze oznámit podnikateli písemně předem, přičemž kontrola je zahájena datem doručení tohoto oznámení, ale může být zahájena
bez oznámení přímo na provozovně. Kontrolní
pracovníci se podnikateli (kontrolované osobě)
nebo osobě přítomné kontrole (povinné osobě,
např. osobě prodávající) prokazují pověřením
k výkonu kontroly, které má formu buď písemného pověření k jednotlivé kontrole anebo průkazu, na němž je uveden výčet právních
předpisů, k jejichž kontrole je kontrolující
oprávněn. Průkaz obsahuje dále evidenční
číslo, fotografii kontrolního pracovníka, jeho
jméno a příjmení a orgán, který průkaz vydal.
Živnostenské kontroly se zaměřují zejména na

Elektronická evidence
tržeb? Informace podává
finanční úřad
Se zavedením elektronické evidence tržeb
stále navštěvují živnostenský úřad podnikatelé
a žádají o podání informací k této povinnosti.
Dovolujeme si proto připomenou podnikatelské veřejnosti, že úřad funguje jako centrální
registrační místo, kde je možno získat informace v souvislosti s podnikáním v režimu živnostenského zákona a dále uskutečnit zákonem
stanovená podání vůči dalším orgánům státní
správy. Živnostenský úřad však v žádném
případě není kompetentní podávat informace ohledně EET. Ty je třeba požadovat
u příslušného finančního úřadu.
Helena Jelínková,
odbor správních činností a živnostenského úřadu

dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a dále na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních
předpisů v souvislosti s podnikáním, a to nejčastěji z ustanovení § 9–13 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ustanovení § 114
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
a ustanovení § 14 zákona č. 307/2013 Sb.,
o povinném značení lihu.
V roce 2016 bylo živnostenským úřadem
Slavkov u Brna provedeno celkem 111 kontrol
u právnických a fyzických osob. Kontroly byly
zaměřeny zejména na oblasti:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• Ubytovací služby
• Kontrolní akce na alkohol
• Řešení sídla (místa podnikání) odlišného
od bydliště.
Z výsledků kontrol provozoven za rok 2016
opět, jak již v minulých letech, vyplynulo, že
podnikatelé nejčastěji nedostatečně označují
provozovny povinně stanovenými údaji
(jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní
nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny). Jsou taktéž
stále případy, že podnikatelé nesplňují povinnost zajistit způsobilost provozovny, ve které
živnost provozují (tím, že nepředloží patřičné
rozhodnutí stavebního úřadu). Mezi frekventované porušení patří také nesplnění povinnosti
předem oznámit živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně.
Je zapotřebí si uvědomit, že údaje o provozovnách jsou součástí veřejného živnostenského

rejstříku (dostupný na www.rzp.cz), proto živnostenský zákon vynucuje tuto povinnost pod
hrozbou sankce. S tím pak souvisí povinnost
podnikatele nejpozději ke dni ukončení činnosti
v provozovně oznámit živnostenskému úřadu,
na jaké adrese lze vypořádat případné závazky.
Dalším velmi častým zjištěním je neprokázání
právního důvodu k užívání prostor na
adrese, kterou podnikatel uvedl v živnostenském rejstříku jako své sídlo a která je odlišná od jeho bydliště, což pak vede
k obligatornímu zrušení živnostenského
oprávnění ze strany živnostenského úřadu.
V roce 2016 živnostenský úřad spolupracoval s Českou obchodní inspekcí, inspektorátem
pro Jihomoravský a Zlínský kraj, s Krajskou
hygienickou stanicí Jihomoravského kraje,
územním pracovištěm Vyškov, s Policií České
republiky OOP Slavkov u Brna a s Cizineckou
policií Brno.
Závěrem je nutno zdůraznit, že snahou kontrolních pracovníků živnostenského úřadu je
informovat při kontrolních šetřeních podnikatele o novelách zákonů souvisejících s kontrolou, poskytovat kvalitní služby a informace,
případně je poučit a správně nasměrovat na dotčené správní orgány. Není totiž smyslem kontroly za každou cenu ukládat podnikatelům
pokuty či jiné sankce, jelikož z dlouholeté
praxe vyplynulo, že napomenutí nebo vysvětlení konkrétního problému je mnohdy účinnější nežli řešení drobného porušení povinností
podnikatele sankcí.
Veronika Dupalová,
odbor správních činností a živnostenského úřadu

Rušení televizního signálu?
Městský úřad ve Slavkově u Brna eviduje několik stížností na rušení televizního příjmu
v některých ulicích ve Slavkově u Brna. Pokud
se v posledních týdnech kvalita obrazu zhoršila, prosím kontaktujte poskytovatele televizního signálu – jihomoravské zastoupení

Českého telekomunikačního úřadu na tel.
541 428 614 nebo pana Ing. Milana Grenara,
e-mail grenarm@ctu.cz. Tato instituce má možnost zjistit příčiny poruch a v některých případech je i bezplatně odstranit nebo navrhnout
jiné technické řešení za minimální náklady. vs
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Oprava valů a vybudování výtahu na zámku
Oprava valů nabídne i jiné cesty ke slavkovskému zámku. Díky výtahu bude památka
přístupná i vozíčkářům.
Oprava poničených zámeckých valů a zajišoperačního programu můžeme pokračovat
tění statiky chodníků ve vstupní části parku.
v postupné obnově zámku. Tak náročnou akci
Zpřístupnění zámeckých interiérů pro vozíčbychom z městských peněz nemohli financovat
káře. Nové vydlážděné a osvětlené prostory pro
a taková šance se už nemusí opakovat. Díky
pořádání společenských akcí. Nejen těchto notéto investici přitom vyřešíme zejména bezpečvinek se dočkají návštěvníci zámku Slavkov –
nostní riziko zhroucení valů, na které jsme
Austerlitz. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž
dlouhodobě upozorňováni. O to větší mám razaslalo městu Slavkov u Brna příslib, že poddost, že peníze památku ještě více vyšperkují
poří náročný projekt v hodnotě až 58 milionů.
a pomůžou ji otevřít i lidem, kterým kvůli schoZámek Slavkov – Austerlitz může být do tří
dům byly krásné interiéry zapovězeny. Škoda
let ještě více atraktivní a bezbariérový. Město
jen, že podobné peníze nemůžeme získat i na
Slavkov u Brna totiž začalo připravovat výběponičené chodníky a zpřístupnění dalších verové řízení zhotovitele náročné akce, která zpřísřejných budov,“ uvedl starosta města Michal
tupní i spodní část zámku – tzv. valy a vystaví
Boudný.
Nejnáročnější části stavebních úprav si ve fi„skrytý“ výtah do prohlídkových tras v místě
nále však návštěvníci ani nemusí všimnout.
zborceného schodiště v severní části památky.
Statici i památkáři totiž dlouhodobě upozorňují
„Těší mě, že díky podpoře z Integrovaného
na nutnost rekonstrukce zámeckých valů a zajištění bezpečnosti na tzv. severní rampě, po
které proudí nejvíce návštěvníků památky.
V nich jsou nejen viditelné výtluky a trhliny,
ale i vnitřní poškození. Proto se na některých
místech musí provést sanace a zpevnění mikropiloty. V projektu se počítá například s použitím speciálních materiálů, které mají nejen
dlouhou životnost, ale odpovídají i dobovému
vzhledu. Zdi bude potřeba také odvlhčit a odsolit, vybudovat nové odvodňovací zařízení
nebo opravit starou kanalizaci.
Turisté se ale můžou těšit i na vznik nové
atrakce. Valy, kde se nachází například i restaurace nebo veřejné toalety, dnes nejsou přístupné po celém obvodu a návštěvníci se dolů
Zbořená zámecká zídka • Foto: B. Maleček
dostávají zdlouhavou cestou nebo skrz zámek.

„Stavebními úpravami chceme docílit, aby
byl zámek přístupný i ve spodní části a lidé se
tak mohli volně a pohodlně pohybovat z parku
dolů, přicházet a odcházet novými východy
a poznat tak památku z jiné perspektivy a po
celém obvodu. Vzniknout by tak měly například i nové točité schody vedoucí z parku do
valů. Valy by také měly být po obvodu kompletně vydlážděné a nasvícené. Můžou se pak
využívat pro pořádání četných akcí, které
zámek pořádá,“ poodhalil starosta města Slavkov u Brna Michal Boudný.
Město by také rádo vylepšilo zastaralou
elektroinstalaci a využilo ji pro osvětlení fasád
zámku ze všech stran a valů. Zámek bude střežit také nový bezpečnostní kamerový systém.
Dotaci z evropského fondu IROP pokryje
85 % nákladů, 5 % nákladů bude financovat
stát a 10 % město. „Díky tříletému trvání projektu tak tato akce městský rozpočet dramaticky nezatíží,“ dodala místostarostka Marie
Jedličková s tím, že poslední slovo ke spolufinancování budou mít zastupitelé na nejbližším
zasedání. Přesnou částku, za kterou se začnou
valy opravovat, také určí výběrové řízení na
zhotovitele.
Projekt by mohl odstartovat v květnu tohoto
roku. Začne nejnáročnější akcí – opravou zámeckých valů a zajištění statiky severní
rampy. V roce 2018 se pak začne pokládat
nová dlažba a osvětlení. Vozíčkáři se pak do
zámku budou moci pohodlně díky výtahu dostat v sezoně 2020.
Rekonstrukce valů vysokých téměř 4 metry
bude v délce cca 150 metrů.
Veronika Slámová

H A S I Č S K Ý Z ÁC H R A N N Ý S B O R J I H O M O R AV S K É H O K R A J E

Jak je to s čištěním a kontrolami spalinových cest
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při
požárech je neopatrnost lidí při vytápění
svých domovů. Při provozu spotřebičů paliv
(topidel) nebývají často dodržována bezpečnostní pravidla. Mnohdy je zanedbána
údržba topidla a spalinové cesty (komínu
a kouřovodu). Hasiči tak během topné sezony vyjíždí každý týden k požárům komínů, střech, topidel a nevhodně
uskladněného topiva.
Mezi nejčastější závady patří nedodržení
bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komínu,
neomítnutý komín, spáry v komíně, nesprávně provedený prostup kouřovodu hořlavou stěnou nebo stropem, nebo
nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla.
I malá nečistota v komíně může způsobit
velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí
a následný požár nebo otravu jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí
v komíně a jejich vybírání by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína.
Čištění vlastních komínů ponechte raději
odborníkům-kominíkům. Používání komínů,
u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. Pamatujte, že neudržovaný komín zvyšuje
také riziko výbuchu kamen!
Každé topidlo a komín je konstruováno na
určitý druh paliva a jeho používání je nutné do-

držovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva
na druhý (např. z topení dřevem na plynové vytápění), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný.
K topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří – např. biologický či jiný odpad (sláma,
PET lahve apod.). Kromě nepříznivých dopadů na životní prostředí, se zvyšuje také riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo
komína, čímž výrazně roste nebezpečí vzniku
požáru.
Čištění a kontrola spalinové cesty
Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví (kominík).
Čištění používané spalinové cesty sloužící
pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva

o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo
spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od
náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.
Čištění nebo kontrola spalinové cesty u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva,
kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí
spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.
Podrobnosti k čištění, kontrole a také k revizi spalinové cesty jsou uvedeny ve vyhlášce
č. 34/2016 Sb.
Chcete vědět víc?
www.krizport.cz
www.chytre-blondynky.cz

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

Čištění spalinové
cesty
do 50 kW včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční
Sezonní
Celoroční
Sezonní
provoz
provoz
provoz
provoz
3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

Plynné
1 x za rok

Kontrola spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Čištění a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Pozn.: sezonním provozem se rozumí provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
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Předběhněte svého souseda
Čoudí vám z komína? Můžete po opakované
stížnosti očekávat kontrolu, až soused vyfotí váš
komín. Pak si připravte doklad o provedené revizi kotle, kterou bylo povinné provést do 31.
12. 2016. Uznáno by bylo i objednání revize po
1. 1. 2017. Další nezbytností jsou uschované
účtenky za zakoupení uhlí a palivového dříví.
Pokud toto nepředložíte, může dojít i na odběr
vzorků popela i používaného paliva k provedení
následných analýz. Jestliže by rozbory ukázaly,
že v plamenech končily odpadky či PET láhve
naplněné vyjetým olejem a pilinami, čeká majitele pokuta až 50 000 Kč.
Že je vám proti mysli pouštět si někoho do

domácnosti? I za to však je možné uložit až padesátitisícovou pokutu. „Technickou kontrolu“,
provedenou každé 2 roky, musí mít kotle i krby
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Samostatná teplovzdušná kamna s odkouřením do komína podléhají rovněž kontrole. Ta
musí splňovat podmínky pravidelných kontrol
a revizí spalinových cest oprávněnou osobou
podle typu paliva a sezonností provozu topidla.
Předepsaný je i povinný roční počet provádění
čištění spalinových cest.

Vážení Slavkováci,

Bezplatný zpětný odběr pneumatik

po vánočních svátcích jsme se rozloučili
v našem polském družebním městě Slawkowě
s Władysławem Piwowarczykem, člověkem, který
stál u zrodu družby našich
měst a po mnoho let uskutečňoval prázdninové pobyty mladých i starších
občanů Slawkowa. Přes
prázdniny byl našim SlavWładysław Piwowarczyk
kovákem. Naše město měl
velmi rád, cítil se zde jako doma. Měl zde
mnoho přátel, kamarádů a známých. Jeho největším přítelem a bratrem byl učitel Alois Rotrekl. Wladek, jak jsme ho všichni znali,
zemřel po těžké nemoci 22. 12. 2016 ve věku
74 let. Kdo jste jej znali, zavzpomínejte.
Polská sekce

Zřejmě není tak povědomé, že i ve Slavkově
u Brna i jiných okolních obcích je možné
v rámci zpětného odběru odevzdávat bezplatně pneumatiky v pneuservisech, autoservisech a místech prodejců. Tato místa zřizuje
kolektivní systém ELTMA. Tato služba se
však netýká sběrných dvorů. Odevzdávání ve
sběrných dvorech provozovaných společností
RESPONO, a.s. Vyškov bude tudíž i nadále
zpoplatněno.
Síť sběrných míst kolektivního systému
ELTMA se neustále rozšiřuje a zpětný odběr
pneumatik bez ohledu na značku je realizován
bez vázanosti na nákup zboží či služeb.
Seznam míst zpětného odběru pneumatik:
Moto-Pneu.cz, Lukáš Poláček, U Mlýna 1552,
Slavkov u Brna.
Další nejbližší sběrná místa a dokumenty ke

Mějte tedy na paměti, že spalováním odpadů, tedy něčeho jiného než povoluje výrobce vašeho topidla, vznikají rakovinotvorné
prachové částice, které kromě sousedů vdechujete především vy sami. Řešením problému mohou být „kotlíkové“ dotace na
výměnu za ekologický kotel a také spalování
pouze kvalitu splňující povolené palivo určené
pro váš kotel. Předběhněte proto svého souseda, nedejte mu šanci, aby musel upozornit
právě na váš komín. Dopřejte i vy svým správným počínáním svému okolí zdravější a dýchatelnější ovzduší.
Stanislava Kubešová, odbor. ŽP

stažení pro ty, kteří chtějí rozšířit síť sběrných
míst, najdete na stránkách www.eltma.cz/
sberna-mista. Kontakt: info@eltma.cz; tel.:
730 599 290.
Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz
Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy bude přerušena dodávka el. energie ve Slavkově u Brna 13. 3. 2017 od 8 do 14 hodin – vypnutá oblast: Čelakovského od křižovatky s ul. Zlatá Hora po ul.
Slovanská. Více na www.slavkov.cz. Pro další informace
volejte E.ON linku 840 111 333 nebo navštivte
www.eon.cz.
E.ON Distribuce, a.s.
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Jarní prázdniny v DDM
Přijďte si jarní prázdniny užít do DDM Slavkov u Brna. Připravili jsme bohatý program
s tvořením, pohybem, společenskými hrami
a odměnami. Veškeré podrobnosti a program
na jednotlivé dny naleznete na webových
DDM
stránkách www.ddmslavkov.cz.

Zpívánky s baby klubem
Od února jsme připravili na DDM Slavkov
u Brna s paní Kateřinou Dvořákovou hudební
blok s písničkami a pohybem pro nejmenší
děti. V úterý od 10 hod. je program věnovaný
dětem od 2 let. Je sestaven ze dvou částí hudební a tvořivé. V pátek od 9 hod. se lektorka
věnuje dětem od 8 měsíců. Poté následuje od
9.30 hod. klasický baby klub bez programu.
Platba se provádí za jednotlivé vstupy 40 Kč.
Přihlášky vyplňovat nemusíte, stačí jen přijít
DDM
a užít si s dětmi zábavné dopoledne.

Karneval • Foto: archiv MŠ

Karnevalový čas v Mateřské škole Zvídálek
Očekávanou akcí v naší mateřské škole byl,
tak jako každým rokem, tradiční dětský karneval. Příprava na karnevalové veselí začala už
s předstihem. Třídu jsme vyzdobili nafukovacími balonky, pestrobarevnými fáborky a gir-

Karneval • Foto: archiv MŠ

landami. Vyráběli jsme s dětmi veselé masky
a čepičky, které děti využily i při svých hrách.
Do příprav byli zapojeni i rodiče. S dětmi
doma připravovali kostýmy. Na jakou hudbu
budou děti tančit? Hlavně aby je to bavilo! Pozvání na karneval přijaly princezny z Ledového království Anna a Elsa a také sněhulák
Olaf . Za dětmi přišel i kouzelník.
26. ledna nastal den „D“. Gymnastický sál
ZŠ Komenského se změnil na veselý rej.
Atmosféru podkreslovala hudba a písně z oblíbené pohádky „Ledové království.“
Všechny děti si rychle přivykly na nové prostředí a větší počet lidí. I nejmenší děti si tak
karneval naplno užívaly. Tančily tu víly s růžovými věnečky ve vlasech i princezny s korunkami na hlavě. Pobíhali tu rytíři s meči,
prolétávali se berušky a motýlci, hopsali zajíci.
Kovbojové a piráti se točili dokolečka, hudba
hrála, všichni se smáli a radovali ze splněných
zábavných úkolů.
Karneval zaujal nejen děti, ale i paní učitelky. Ohlasy dětí byly pozitivní. Závěrečnou
odměnou bylo dětem vyfotografování se sněhulákem Olafem. Tak zase za rok na shledanou!
za třídu Berušky Jana Cenková a Taťána Jurná

Hana Šimoníková, Nela Kudová, Julie Hrubá • Foto: archivZUŠ

Zdravé svačinky • Foto: archiv DDM

Komunikace v rodině
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna ve
spolupráci s městem Slavkov u Brna připravil
pro rodiče další z kurzů s názvem Komunikace
v rodině. Pokud se chcete naučit vnímat komunikaci jako cestu k budování a posílení dobré
atmosféry v rodině, přijďte ve středu 8. března
od 16 hod. do DDM. Během zážitkového semináře Vám lektorka Mgr. Gabriela Vybíralová
ukáže, co jsou to komunikační bloky, a společně
se naučíte nacházet vhodná řešení náročných
rodinných situací pomocí komunikačních technik. Během besedy je zajištěno hlídání dětí
DDM
v herní místnosti. Vstup je zdarma.

Radek Pflimpfl, Jakub Šujan, Patrik Lažek • Foto: archivZUŠ

Hudební večer ZUŠ Františka France
Posledního ledna roku 2017 se v prostorách
ZUŠ Františka France uskutečnil Hudební
večer. Vystoupili na něm vybraní žáci z hudebního oboru hra na klavír, hra na kytaru a smyčcové nástroje pod vedením J. Mašové, M.

Okamoto, A. Vodičky, M. Otčenáškové a T.
Černé. Posluchači si mohli vyslechnout část ze
soutěžního repertoáru žáků, kteří se letos
zúčastnili prozatím školního kola soutěže ZUŠ
pořádané MŠMT. Celý večer měl neopakova-

telnou atmosféru, za jednotlivými výkony byla
slyšet píle interpretů, podpora nejbližších i profesionalita pedagogů. Věřím, že všichni odcházeli plni uměleckých dojmů.
Kamila Sokolová
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www.zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Zahájení sezony na zámku ve Slavkově u Brna
Již ve čtvrtek 23. března 2017 od 16 hod.
proběhne slavnostní zahájení provozu slavkovského zámku a s tím i otevření připravených výstav. A na co se můžete letos těšit?
Jednou z největších novinek pro letošní rok
bude prohlídková trasa pro děti, která svojí rozumnou délkou, kostýmy doplněnými místnostmi a interaktivními prvky potěší ty
nejmenší návštěvníky. Trasa bude v provozu
především o letních prázdninách a v sousedních měsících (červnu a září) o víkendech.
Otevřená bude však také o Velikonocích a od
začátku sezony pro školy na objednání.
Od 23. března můžete shlédnout výstavu
k 20. výročí vzniku divadelního spolku Per
Vobis v místnosti před kavárnou. Díky dobrovolníkům z tohoto spolku byl zámek ve Slav-

kově u Brna prvním objektem v České republice, kde se začaly provozovat kostýmované
prohlídky. V přízemí Vás zveme na výstavu
Rada Vacátko, kterého jistě znáte z prostředí
pražské pátračky z období První republiky.
Dále, během roku, se můžete těšit na hravou interaktivní výstavu, Kdo si hraje, nezlobí, která rozvíjí především kreativitu,
fantazii, soustředění, prostorovou představivost a motorické schopnosti dětí. Do světa pohádkových princezen, za Šípkovou
Růženkou, Sněhurkou a Popelkou, Vás pozvou naši pracovníci, kteří si pro Vás připraví
tři pohádkově vyzdobené výstavní místnosti.
Nenechte si ujít výstavu panenek v tradičních
krojích z celého světa, která jistě zaujme
nejen děti, ale i dospělé.

I v následující sezoně budeme pokračovat
s kostýmovanými prohlídkami, které Vás
čekají v období od května do října, každý
měsíc alespoň jedna. Plánujeme také jednu
novou pohádku, ale to se nechte zatím překvapit. Můžete se těšit také na naše depozitáře,
kterými Vás provedou osobně historikové
zámku.
V rámci slavnostního zahájení sezony 2017
dojde rovněž k vyhlášení literární soutěže
„Tajemství slavkovského zámku“, které se
zúčastnilo přes 130 prací žáků 1. a 2. stupně
základních škol z celé ČR.
Věříme, že si z letošní nabídky jistě vyberete a přijdete nás navštívit. O plánovaných
výstavách Vás budeme průběžně informovat.
ZS-A
Těšíme se na Vás!

Rada Vacátko zasahuje

Výstava Rada Vacátko • Foto: archiv ZS-A

Ve čtyřech místnostech v přízemí Vás provedeme výstavou „Rada Vacátko zasahuje“. Slavného detektiva můžete znát z úspěšného
televizního seriálu z tvorby Československé televize – Hříšní lidé města pražského. Tento původní seriál, z prostředí pražské pátračky, se
odehrává v době První republiky, ve 30. letech
20. století. Málo kdo ví, že zfilmované kriminalistické zápletky volně vycházejí ze skutečných kriminálních případů.
Na výstavě budou prezentovány nejenom informace o seriálu, ale i ze zákulisí natáčení.
K vidění budou slušivé společenské kostýmy
s množstvím módních doplňků, jako jsou elegantní klobouky nebo rukavičky, kabelky, bižuterie atd. Originály i historické kostýmy budou
nastylizovány jako při pravém natáčení. Nechybí vybavení policejní stanice, továrníkovy

pracovny, jídelny, šatny, kavárny, kuchyně, ordinace a dalších dobových zákoutí.
Expozici doplňuje detektivní příběh Vražda
továrníka Skalského, kdy si návštěvníci zahrají
na asistenty inspektorů s úkolem najít zákeřného vraha. Za správné vyřešení zločinu budou
odměněni.
Výstava s interaktivními prvky pro Vás bude
otevřena od 23. 3. do 28. 5. 2017 dle otevírací
vs
doby zámku.

Plesová sezona končí
Dětský karneval
26. 2.
17 h. Sál SC Bonaparte
Slavkovský maškarák
4. 3.
19 h. SC Bonaparte. Hraje Modul

Výstava Ve víru Velké války
Pro tento rok chystá Zámek Slavkov – Austerlitz výstavu s názvem Ve víru Velké války.
Připomínáme si totiž stoleté výročí od událostí
předposledního roku 1. světové (nebo jak ji
tehdy lidé nazývali, Velké) války. Současně
vzpomínáme také na bitvu u Zborova (2. července 1917), nejspíše nejslavnější vystoupení
čs. legií během války.
Výstava se však nebude věnovat pouze událostem celoevropského významu, ale bude zaměřena na město Slavkov u Brna, Slavkovsko
a jeho obyvatele v období uvedeného prvního
globálního konfliktu. Velká válka se místních
lidí citelně dotkla – prakticky každá rodina se
musela rozloučit s nějakým svým mužským členem, který byl povolán do armády. Návštěvníci
budou moci symbolicky provázet tyto své
předky od mobilizace, přes boje na frontě i v zákopech, k případnému zajetí či vstupu do legií,
až po konec války a návrat domů. Pozornost
však bude věnována i životu v zázemí a těžkostem s tím souvisejících – jako byly příděly na
potraviny a další potřeby, rekvizice kovů a zemědělské produkce, víceméně nucené válečné
půjčky a podobně. Ze zajímavostí, které bude
možné zhlédnout, lze uvést například zbraň,

která velmi ovlivnila styl tohoto světového konfliktu – kulomety (např. Maxim nebo americký
Colt-Browning). Dále návštěvníci uvidí uniformu rakousko-uherského generála jezdectva,
dobové plynové masky, speciální zákopové
zbraně jako útočný nůž kombinovaný s boxerem, řadu palných i chladných zbraní či před-

měty z dalekých zemí, které si dovezli českoslovenští legionáři na památku domů.
Vernisáž výstavy se bude konat ve čtvrtek
23. března v 16 h. v Historickém sále. Návštěvníci budou mít možnost si výstavu prohlédnout
v 1. patře slavkovského zámku až do 30. čerMartin Rája, ZS-A
vence 2017.

Rakouští vojáci z regionu Slavkovska • Foto: archiv ZS-A
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Bigband Brno, Martin Křížka hosté
Srdečně vás zveme 11. března od 19 hodin
do velkého sálu SC Bonaparte na koncert bigbandu Brno a zpěváků Městského divadla
Brno. V podání Martina Křížky, Radka Novotného a Elišky Skálové uslyšíte spoustu známých českých i světových hitů v úpravách pro
bigband. Můžete se těšit na písně jako jsou Sex
bomb, Ma way, New york nebo také Sestrička
z Kramarov, Na kolena, Čo o mě vieš, Yesterday a další.
Bigband Brno působí od května 2006 a je
složen z profesionálních hudebníků. Někteří

z nich působili, či dodnes působí v orchestru
Gustava Broma. Zakládajícím členem bigbandu je kontrabasista a baskytarista MgA.
Rudolf Šmahel. Po absolvování konzervatoře
a JAMU v Brně byl členem orchestru Leona
Slezáka, společně s Láďou Kerndlem vystupoval na zaoceánských lodích a od roku 1990 je
stálým členem Bigbandu Gustava Broma.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji
v informačním centru na Palackého náměstí 1
za cenu 250 Kč. Na místě budou pak vstuZS-A
penky k dostání za cenu 280 Kč.

Mandarínková izba v SC Bonaparte
Zveme Vás 25. března v 19 hodin do velkého sálu SC Bonaparte na komedii plnou
francouzského espritu a šarmu, která nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo
detektivním závěrem. Čtyři herci se v nich pře-

vtělí do více postav a osudů. Všechny se odehrávají v malém pařížském hotýlku a v záhadné místnosti, zvané mandarínková, která
má svůj vlastní příběh.
Mandarínková izba dává prostor režisérovi
o hercům vrátit se ke schopnosti využít divadelní řemeslo v nejlepším slova smyslu. Každý
herec v ní má mnoho převleků, např. Maroš
Kramár jich má v průběhu dvou hodin až
osm… Herecky náročné dílo, je podané s lehkostí a s humorem.
Autor hry Robert Thomas (1927–1989) byl
významný francouzský herec, dramatik, filmový a televizní scenárista a tvůrce jedinečného francouzského žánru „Comédie
Policiére“ jinak řečeného komediální thriller,
kde se mistrovsky proplétá smích s napjetím.
Je autorem patnácti divadelních her, z nichž
najznámější jsou Osm žen, Turecká kavárna
a Mandarínková izba.
V divadelní hře se Vám představí skvělí slovenští herci Zuzana Tlučková, Maroš Kramár,
Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková v reřii
Ľubomíra Vajdičky.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v informačním centru na Palackého náměstí 1
za cenu 280 Kč.
ZS-A
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vojtěch Dyk a B-Side Band
Po roční odmlce vyplněné přípravou a realizací Bernsteinovy mše se zpěvák Vojtěch Dyk
a kapela B-SIDE BAND s bandleaderem Josefem Buchtou vrátí na koncertní pódia.
Nové turné s novým repertoárem a v novém
stage designu odstartuje v březnu letošního
roku. Ve Slavkově se můžete na koncert těšit
25. srpna na nádvoří zámku. Vstupenky
budou k dostání v průběhu března v předproZS-A
dejní síti Ticketstream.

Výstava divadelního spolku Per Vobis
Čekání na pokladně zámku Vám v letošním
roce jistě zpříjemní výstava Per Vobis, která
bude instalována v přízemí, v místnosti před
kavárnou. Připomene nám 20. výročí vzniku
tohoto divadelního spolku, který se do našeho
povědomí dostal především díky kostýmovaným prohlídkám, které již od roku 1996 připravují dobrovolníci pro naše návštěvníky.
Zámek ve Slavkově u Brna se tak stal prvním
objektem v naší republice, kde se kostýmované prohlídky začaly provozovat.
Začátky jistě nebyly jednoduché, jelikož

Per Vobis • Foto: archiv ZS-A

spolek neměl žádné scénáře, nevlastnil žádné
kostýmy a tak za podpory bývalého ředitele
zámku Ing. Špatného, vedoucího Kulturního
centra pana Vetchého a zámeckých historiků,
vznikaly texty k jednotlivým scénkám. První
kostýmy byly zapůjčeny v brněnském Mahenově divadle, nějaké šaty byly ušity vlastními
silami, něco nakoupeno a nakonec bylo pár
kostýmů svěřeno k ušití odborníkům.
Prohlídky zámku byly zpestřeny scénkami
ze života rodu Kouniců a později doplněny,
vzhledem k důležité dějinné události bitvy tří
císařů, i o napoleonskou dobu. Nakonec byla
nabídka rozšířena o strašidelné kostýmované
prohlídky zámeckého podzemí. Herci spolku
Per Vobis s námi pravidelně zahajují sezonu
a zpestřují program při různých výročích.
Nejen bývalí zaměstnanci zámku, ale i nová
generace mladých lidí, neustále baví a seznamuje návštěvníky s historií, přičemž Vás jistě
nepřekvapí, když sami stanete součástí scény.
Na prohlídku výstavy od 23. března do 15.
května i na kostýmované prohlídky zámku
v roce 2017 Vás společně srdečně zveme.
ZS-A

Víkend s muzikály
Druhý zářijový víkend rozezní slavkovské
nádvoří slavné muzikálové tituly v podání
Městského divadla v Brně. V pátek 8. a sobotu
9. září se můžete těšit na My fair lady ze Zelňáku a Noc na Karlštejně. Předprodej vstupenek
začne v průběhu měsíce března v Informačním
ZS-A
centru na Palackého náměstí 1.

Noc na Karlštejně • Foto: archiv
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ, příspěvková organizace,

nabízí volné pracovní místo na pozici

údržbář

Program kina Jas – březen
sobota 4. března, 19.30 hodin

iSHORTS: OSCARS – hrané

Do pracovní náplně pracovníka na této pozici spadají tyto činnosti
- správa a údržba veškerého zařízení v prostorách organizace
- drobné opravy zařízení v objektech organizace
- řízení služebního vozidla, rozvoz propagačních materiálu, nákup materiálu potřebného k drobným opravám a údržbě
- příprava akcí a výstav pořádaných organizací, stěhování vybavení
Požadujeme:
- ukončené SS vzdělání
- fyzickou zdatnost a manuální zručnost
- řidičský průkaz skupiny B
- schopnost týmové práce, samostatného řešení problémů, komunikační schopnosti, loajalitu, spolehlivost, pečlivost
- trestní bezúhonnost
- platnost průkazu vyhlášky 50/78 Sb. velkou výhodou
Nabízíme:
- práce na plný úvazek v jednosměnném provozu
- stabilní příjem, platové ohodnocení v souladu s nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., PT 5
- 5 týdnu dovolené
- stravenky
- nástup: od 1. 4. 2017 (dohodou)
Kontakt:
Ing. Martin Indráček, tel.: 544 221 204, indracek@zamek-slavkov.cz

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ, příspěvková organizace,

nabízí volné pracovní místo na pozici

neděle 5. března, 19.30 hodin

iSHORTS: OSCARS – animované
Ano, už je to tady zase. Jako každý rok uvedeme dvě pásma krátkých filmů, které se letos budou ucházet o sošku
Americké filmové akademie. V sobotu hrané, v neděli animované. Přijďte mrknout na čerstvou mízu
Hollywoodu! Žánr: Krátkometrážní
134/86 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč
sobota 11. března, 19.30 hodin

BUCHTY A KLOBÁSY
Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný počítačem animovaný film, vypráví o skupině potravin, která se
pod vedením odvážné uzeniny rozhodne odhalit pravdu o své existenci, a o tom, co se doopravdy stane, když
jsou vyvoleni a opustí supermarket… Žánr: Animovaný / Komedie
89 minut, přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč
neděle 12. března, 19.30 hodin

STRNADOVI
Během 35 let společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé: od chvil absolutního porozumění až po
dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem dobře známé běžné starosti a radosti spojené
s výchovou dětí, chodem domácnosti nebo třeba podnikáním. A přesně takový život žijí i majitelé prodejny
s nábytkem Ivana a Václav Strnadovi, které režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské etudy
sleduje se svou kamerou už od roku 1980. Její nový celovečerní dokumentární film o Strnadových na televizní
filmy tohoto cyklu navazuje, především ale ukazuje další překvapivé zvraty, které život manželů a jejich dětí
přinesl. Režie: Helena Třeštíková. Žánr: Dokumentární
102 minut, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč
sobota 18. března, 19.30 hodin

účetní
Do pracovní náplně pracovníka na této pozici spadají tyto činnosti
- vede účetnictví příspěvkové organizace
- zajišťuje účtování a vyhotovení přiznání k DPH
- sestavuje účetní závěrky a výkazy – tj. vykonává funkci hlavní účetní
- eviduje došlé faktury a zajišťuje oběh účetních dokladů
- účtuje dodavatelské a odběratelské faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady, příjemky a výdejky zboží a materiálu, vystavuje
a účtuje vnitřní účetní doklady
- provádí účetní evidenci veškerého majetku dle středisek
- sleduje a eviduje úhrady dodavatelský a odběratelských faktur
- zajišťuje platební styk s bankou, výběr hotovosti, příkazy k úhradě
přijatých faktur
- zajišťuje činnost pokladny
- podílí se na inventarizaci veškerého majetku organizace, zpracovává
inventurní soupisy k inventarizaci účetnictví
Požadujeme:
- minimálně úplné střední odborné vzdělání s maturitou
- znalost účetnictví příspěvkových organizací
- znalost problematiky příspěvkových organizací – znalost Zákona
č. 250/2000 Sb.
- schopnost týmové práce, samostatného řešení problémů, komunikační schopnosti, loajalita, spolehlivost, pečlivost
- trestní bezúhonnost
- doložitelné reference součástí životopisu
Nabízíme:
- práce na plný úvazek v jednosměrném provozu
- stabilní příjem, platové ohodnocení v souladu s nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., PT 10
- 5 týdnu dovolené
- stravenky
- nástup: 1. 4. 2017, předchozí zaškolení vítáno
Kontakt:
Ing. Martin Indráček, tel.: 544 221 204, indracek@zamek-slavkov.cz

Akce na zámku v březnu
4. 3. so Maškarní ples
11. 3. so Bigband Brno a M. Křížka, E. Skálová
a R. Novotný a
23 .3. čt Zahájení sezony na zámku
Zahájení výstavy Per Vobis (do 15. 5.)
Zahájení výstavy Rada Vacátko (do 18. 5.)
Zahájení výstavy Ve víru Velké války
(do 30. 7. 2017)
25. 3. so Představení Mandarinková Izba
31. 3. pá Poutníci koncert – Karas 60 let
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SC Bonaparte
SC Bonaparte
ZS-A
před kavárnou
Šetlík
OK galerie
SC Bonaparte
SC Bonaparte

IKARIE XB 1
Je 2. polovina 22. století a kosmická loď Ikarie XB 1 putuje k Alfě Centauri za průzkumem mimozemských forem
života. Její posádka, složená z vědeckých kapacit různých oborů, je daleko od sluneční soustavy vystavena
neznámým, nepředstavitelným hrozbám. Ale veze si s sebou i řadu svých všedních lidských starostí a radostí.
Dobrodružná cesta vesmírem v jednom z nejslavnějších českých sci-fi filmů. Na jeho počátku se chodbou
kosmické lodi potácí pološílený muž s popálenou tváří. Režie: Jindřich Polák. Hrají: Zdeněk Štěpánek, Radovan
Lukavský, Dana Medřická. Žánr: Sci-Fi / Drama / Dobrodružný
88 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč
neděle 19. března, 16.30 hodin

ŠPALÍČEK
První celovečerní loutkový film režiséra a animátora Jiřího Trnky, který se prosadil i jako malíř, grafik, ilustrátor,
sochař a spisovatel. Snímek vytvořený pracnou ruční animací „okénko po okénku" vychází z knihy Mikoláše Alše
„Špalíček národních písní a říkadel“. Režie: Jiří Trnka. Žánr: Animovaný / Loutkový / Hudební
78 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
sobota 25. března, 19.30 hodin

INFERNO
Ve snímku Inferno se známý symbololog pouští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem.
Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí své síly se Siennou Brooksovou,
doktorkou, do které Langdon vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat. Společně se
pouští do závodu s časem, který je provede napříč celou Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu
spiknutí. Režie: Ron Howard. Hrají: Hrají: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Ben Foster. Žánr: Mysteriózní /
Thriller
122 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč
neděle 26. března, 16.30 hodin

STRAŠIDLA
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký strašidelný život, v němž si Hugo, jeho
paní Patricie a její matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila lehkonohé
tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který zjistil, že za dům už pěknou řádku let nikdo neplatí nájem. Verdikt
je nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Nedá se nic dělat, strašidla budou muset do práce a jejich děti –
Ester a Eleonor do školy. Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků bude pro strašidelnou rodinu
složitější, než se na první pohled zdálo… Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří
Dvořák, Vladimír Polívka, Matěj Hádek. Žánr: Rodinný / Komedie / Pohádka
113 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
středa 29. března, 19.30 hodin

iSHORTS: CENA MAGNESIA ČESKÝ LEV
To nejlepší z české krátkometrážní scény je opět tady! Jako každý rok vám přinášíme krátké filmy nominované
na cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Přijďte se podívat na naši filmovou juniorskou ligu a zkuste si
tipnout, kdo v příštích letech ovládne české stříbrné plátno! Žánr: Krátkometrážní
135 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč
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Tajemství slavkovského zámku
Zámek Slavkov-Austerlitz uspořádal v roce 2016 literární soutěž pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
na téma „Tajemství slavkovského zámku“. Soutěže se zúčastnilo přes 130 literárních prací!
Odborná porota neměla při volbě vítězů v I. a II. kategorii lehký úkol – velká většina prací
byla opravdu zdařilá.
Vítězkou I. kategorie (žáci 1. stupně ZŠ) se stala Zuzana Zelenková ze ZŠ Horáckého náměstí Brno. Vítězem II. kategorie (žáci 2. stupně ZŠ) se stal Petr Bartoš ze ZŠ Zábřeh.
„Slavkovské“ barvy na 4. místě v II. kategorii právem obsadila dvojice Tereza Holoubková
a Milan Kučera ze ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna.
Vítězná práce v II. kategorii Loupež na
Slavkovském zámku
Autor: Petr Bartoš
Píše se rok 1805. Je 16 let po Velké francouzské revoluci a celá Evropa je neklidná.
Hlavně Francie, která vkročila do neznáma.
Do jejího čela se totiž postavil mladý a energický panovník, který lidem slíbil, že ze země
vyžene bídu, hlad a nastolí klid a mír společně
se sousedními zeměmi, a to stůj co stůj. Tím
panovníkem nebyl nikdo jiný než Napoleon
Bonaparte.
Tento nový panovník Francie, se za krátký
čas, dokázal stát z obyčejného vojáka francouzským císařem, do kterého všichni vkládali naději na lepší život. A jak to chtěl splnit?
To je otázka, na kterou umí odpovědět jen Napoleon. Nedávno totiž, zemřel Napoleonův
pradědeček, který mu odkázal šavli, která nebyla jen tak ledajaká, protože měla čarovnou
moc. Pradědeček Napoleonovi prozradil tajemství, že pokud s touto šavlí bude v bitvě
velet pluku, jistojistě dobude vytouženého vítězství. Napoleon tomu moc nevěřil, ale po několika vítězných bitvách, kdy nepřítel měl
třebas i dvojnásobnou převahu, dal pradědečkovi za pravdu. Od té doby na svou kouzelnou
šavli nedal dopustit a měl ji vždy při sobě.
Stala se jeho talismanem, ať šel do jakékoli
bitvy. Napoleona se někteří králové dokonce
tak obávali, že se s ním nechtěli ani pustit do
křížku a raději se rovnou vzdali. Bez boje mu
přenechali své království. O kouzelné moci
panovníkovy šavle však nikdo nevěděl. Napoleon si svého vzácného daru velmi považoval,
a proto jej opečovával a úzkostlivě střežil. Jednou se však stalo, když se ještě Napoleon při-

50% sleva
svatby na
zámku
SLAVKOV-AUSTERLITZ
Platí pouze ve vybraných termínech
25. 3. 2017
1. 4. 2017

Pro více informací nás kontaktujte:
svatby@zamek-slavkov.cz
739 245 437

pravoval na další bitvu, že po dobrém vínku
mu sladký mok stoupl více do hlavy a on vyzpíval o kouzelné moci své šavle radostné árie,
které se rozléhaly komnatou a nešlo je přeslechnout.
Říká se, že i stěny mají své uši. A co čert
nechtěl, zrovna kolem procházel generál Děloslav, který rád naslouchá za dveřmi a uslyšel
o kouzelné moci ukryté v té šavli. Náhle se jej
zmocnila zlá myšlenka. Rozhodl se ukrást
šavli a s její pomocí se chtěl snadno zmocnit
trůnu. Když Napoleon dobyl jeden moravský
hrad, jeho vojáci v něm ukořistili vzácný diamant nevyčíslitelné ceny. Napoleon diamant
uschoval v truhlici. Byla tma a zima, a proto
se rozhodl přenocovat i s vojskem na Slavkovském zámku, nedaleko města Brna. Ve své
komnatě měl velice útulno, pro jeho hostitele
Ruprechta ze Slavkova to byla veliká čest.
Vojsko se spokojilo se zámeckou zahradou.
Na tuhle chvíli však čekal lstivý generál
Děloslav. K večeru někdo zaklepal na dveře
Napoleonovy komnaty. Napoleon otevřel a nestačil se divit. Před ním stojí půvabná hraběnka z Frankrajku, která mu líbezným
hlasem sdělila, že shání svoji ztracenou sponu
do vlasů, kterou ztratila, když byla nedávno
ubytována právě v tomto pokoji. Požádala Napoleona o svolení, aby se mohla do jeho komnaty podívat, zda není právě tu. Napoleon
hraběnce dovolil podívat se po pokoji. Hraběnka předstírala pátrání po šperku, ale přitom
jí oči šilhaly jen po kouzelné šavli a vzácném
diamantu ukrytém v truhlici. Když nic nenašla
s politováním se odporoučela. Hraběnka byla
právě tím generálovým „esem v rukávu“, které
nasadil na tuto akci – cílem bylo ukrást šavli
i diamant. Měla bohatou zkušenost s krádežemi šperků a drahokamů.
Druhého dne po probuzení se Napoleon nestačil divit. Truhla s diamantem i kouzelná
šavle byly pryč. Zbledl jako stěna, div neomdlel hrůzou. Okamžitě svolal své nejbližší sloužící a požádal je, aby poslali pro detektiva.
Tím detektivem byl věhlasný Emil Mlha ze
Šternberka. Byl proslulý především tím, že
dokázal za tři dny a tři noci vypátrat turban
perského paši. Když detektiv dorazil, Napoleon mu vše dopodrobna pověděl a požádal
ho, aby si s vyšetřováním pospíšil, jinak se
Francii bez vítězných bitev zle povede.
Detektiv Mlha ho upokojil a druhý den rozjel pátrání na plné obrátky. Nejprve vyslechl
Napoleona i všechno jeho služebnictvo, a také
vojáky i s generálem a naposledy hraběnku
s hostitelem Ruprechtem. Všech se tázal, zda
si nevšimli něčeho podezřelého a přitom si
pečlivě všímal jejich gest a odpovědí, které si
zapisoval do notýsku. Jeho detektivní nos mu
něco zvláštního napovídal při odpovědi milé
hraběnky, která dětinsky oplakávala svoji ztracenou sponu, kterou jakoby nic sháněla ještě
ten večer před loupeží v panovníkově pokoji.

Rozhodl se neprodleně ohledat místo činu,
které bylo samozřejmě předem zajištěno tak,
aby se do něj nikdo nedostal, kdo by chtěl
zmařit vyšetřování. V Napoleonově pokoji sejmul otisky z truhlice, ve které byli šavle a diamant uloženy. Po důkladném ohledání lupou
zjistil, že v zámku zůstala zalomená malá část
ostrého předmětu, kterým byla truhlice odemčena. Pouhým okem nebylo patrné, jaký předmět truhlici otevřel, proto nález detektiv zaslal
po spěšném poslu ke svému asistentovi, který
byl vybaven lepší technikou, aby zjistil, o jaký
nález se jedná. Netrvalo dlouho a posel se vrátil s překvapující odpovědí. Část nalezená
v zámku patří ozdobnému předmětu bez bližšího určení. Detektiv Mlha začne tušit, odkud
vítr vane. Požádal všechny přítomné, aby se
dostavili do komnaty Napoleona. Dostavila se
také hraběnka z Frankrajku, kterou detektiv
Mlha přede všemi požádal o předložení
stříbrné spony, kterou měla právě ve vlasech.
S vynuceným úsměvem ji hraběnka předložila
a detektiv sdělil všem přítomným svůj závěr
z vyšetřování. Část nalezeného předmětu, kterým byl zámek truhlice otevřen byl původně
součástí hraběnčiny spony do vlasů, kde vylomená část před očima všech bez pochyby
zapadla. Tím byla pachatelka usvědčena, ale
tím to ještě neskončilo, protože dotyčná dáma
v návalu hněvu ukázala prstem také na svého
spolupachatele, kterým byl samotný generál
Děloslav, u kterého se ukradené věci později
našli.
Napoleon měl nevýslovnou radost z nalezených předmětů. Díky nim se mu opět vrátila
bojovná nálada a bez okolků vyzval na čestný
souboj samotného generála, nad kterým i bez
kouzelné šavle vyhrál. A hraběnka? Ta byla
za trest odsouzena k doživotnímu vykonávání
veřejně prospěšných prací. Detektiv Mlha dostal za odměnu od Napoleona vypátraný diamant a nabídku, stát se prvním císařským
detektivem.
Napoleon měl však jiné starosti. Už se totiž
nemohl dočkat bitvy u Slavkova, ve které
všem dokázal, že i bez kouzel si umí poradit.
ZS-A

Tajemství slavkovského zámku
Výsledková listina
I. kategorie – 55 prací
1. Zuzana Zelenková, ZŠ Horácké nám., Brno
2. Sofie Smutná, Natálie Baráková, ZŠ Blanenská, Brno
3. Kristýna Bláhová, Ema Tefelnerová, ZŠ Blanenská, Brno
4. Amálie Metelková, ZŠ Blažkova
II. kategorie – 80 prací
1. Petr Bartoš, ZŠ Zábřeh
2. Vendula Harmáčková, ZŠ Dolní Loučky
3. Erika Vodvárková, Gymnázium a ZŠ PORG, Ostrava
4. Milan Kučera a Tereza Holoubková, ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna

Dětský karneval
Zveme Vás na dětský karneval, který se
koná v neděli 26. února od 15 do 17 hodin
v SC Bonaparte. Tanec, pohádkové soutěže se
Zlatovláskou, kůzlátky a vlkem, čarodějnicí
z Perníkové chaloupky aj. Vstupné: 70 Kč dítě.

Podrobný program kina Jas najdete na

www.veslavkove.cz
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Školní kolo Pythagoriády
Ve středu 1. března proběhlo školní kolo
matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci řešili
během 60 minut 15 zajímavých úloh. Nejlepšími řešiteli ve svých kategoriích byli:
5. ročník: Eliška Šemorová, Lukáš Bok
a Ondřej Opletal
6. ročník: Alžběta Šujanová a Robert Fiala
7. ročník: Kateřina Klinkovská a Šimon
Chmela 8. ročník: Ondřej Válka.
Úspěšným řešitelům blahopřejeme a doufáme, že se jim bude dařit i v okresním kole,
které se uskuteční 17. května ve Vyškově.
zšt

Deváťáci v Matematické olympiádě
24. ledna 2017 se konalo okresní kolo Matematické olympiády žáků devátých ročníků
základních škol. Soutěžilo 17 žáků z devíti
škol. Příklady byly dost obtížné, zkrátka pro
talenty.
Naši školu reprezentovala Adéla Červinková, která obsadila výbornou čtvrtou příčku.
Jirka Hrabovský skončil na sedmém a Ivana
Macháčková na osmém místě. Gratulujeme
k úspěchu a děkujeme za účast a reprezentaci
jp
školy.

ZŠ KOMENSKÉHO

Ocenění Glitter Stars
Ve čtvrtek 2. února se ve Slavkově u Brna
uskutečnilo vyhlášení ankety Sportovec okresu
Vyškov za rok 2016. Na slavnostním programu
večera se podílela ZUŠ Slavkov a sportovní
cheerleadingový tým ze ZŠ Komenského nám.
Glitter Stars. Toto slavkovské družstvo zvítězilo v kategorii juniorských týmů Vyškovska,
v jednotlivcích byly mezi nejúspěšnějšími oceněny Kristýna Slaninová a sestry Sabina
a Aneta Macharovy. Vedoucí týmu Renáta Macharová byla oceněna za svojí trenérskou práci.
Nejvyššího ocenění se týmu dostalo také na
slavnostním galavečeru amerického fotbalu
a cheerleadingu, který se konal 4. února ve vinohradském divadle Theatre Royal v Praze. Zde
byli vyhlášeni nejlepší sportovci České republiky daných věkových kategorií v anketě
„Sportovec a trenér roku 2016“. Sportovkyněmi
roku se staly: Kristýna Slaninová – v kategorii
Peewee a Aneta Macharová – v kategorii Senior
žena. Sabina Macharová byla finalistkou kategorie Junior. Nejlepší trenérkou cheerleadingu
v ČR se stala Renáta Macharová. Máme obrovskou radost, že tým Glitter Stars Slavkov u Brna
má výsadní postavení v českém cheerleadingu.
Všem oceněným blahopřejeme a posíláme
přání mnoha úspěchů v tomto náročném sporGS
tovním odvětví.

Sportovec roku • Foto: archiv školy

Ples ZŠ Tyršova • Foto: archiv školy

24. ples ZŠ Tyršova
V sobotu 11. února se konal již 24. ples ZŠ
Tyršova. Slavnostně ho zahájili žáci 8. a 9. ročníku, kteří zatančili tradiční polonézu. Poté se
již plesová zábava rozjela naplno. K tanci i poslechu hrála vyškovská skupina Panorama a taneční parket se brzy zaplnil do posledního
místečka. Návštěvníky plesu kromě dobré
hudby potěšila jistě i bohatá tombola, v níž
kromě mnoha drobnějších nechyběla ani řada
velmi hodnotných cen. Šťastní výherci si tak

mohli domů odnést např. televizi, mobilní telefon, sekyru značky Fiskars, poukaz na zájezd
nebo třeba sadu kvalitního vína. Avšak ani ti,
kteří tentokrát neměli šťastnou ruku a nic nevyhráli, jistě nelitovali, že na ples přišli.
Poděkování patří všem sponzorům a dárcům,
kteří přispěli do tomboly, rodičům a členům
Spolku rodičů a přátel ZŠ Tyršova za pomoc při
přípravě plesu a paní učitelce Krahulové, která
i letos s našimi žáky nacvičila polonézu. Pp

Tajemství slavkovského zámku
Žáci 9.B Tereza Holoubková a Milan Kučera se se zúčastnili literární soutěže Tajemství slavkovského zámku, kterou vypsal pro
zájemce zámek Slavkov – Austerlitz. Podmínkou účasti bylo napsání příběhu v rozsahu 500 až 1000 slov, v němž je
zakomponován nejen zámek Slavkov, ale

také postava Napoleona Bonaparteho. Tereze
a Milanovi se podařilo napsat povídku s detektivní zápletkou a se svou prací obsadili 4.
místo mezi osmdesáti soutěžícími z různých
krajů naší republiky, což je velmi pěkný
úspěch, ke kterému jim blahopřejeme.
zšt

Okresní kolo Dějepisné olympiády
V úterý 17. ledna se konalo ve vyškovském
středisku volného času Maják okresní kolo
Dějepisné olympiády. Letošní téma bylo věnováno zejména období vlády Marie Terezie.
Naši školu ve Vyškově reprezentovali
nejúspěšnější řešitelé školního kola O. Mlčoch, M. Navrátil (oba 9.A) a O. Válka
(8.B).Bylo poznat, že přípravu na soutěž ne-

podcenili a že jejich znalosti z historie jsou
opravdu hluboké, neboť Marek Navrátil
v konkurenci 35 účastníků z celého okresu
obsadil krásné čtvrté místo a Ondra Mlčoch
páté. Ondra Válka nedosáhl sice na nejvyšší
příčky, ale vzhledem k tomu, že je teprve
v osmé třídě, bude mít další šanci příští rok.
pp

Olympiáda v českém jazyce
Žákyně naší školy Adéla Červinková z 9.
A nás ve středu 1. února reprezentovala
v okresním kole Olympiády v českém jazyce.
Své znalosti zde porovnávali žáci osmých a devátých ročníků a tomu odpovídajících tříd
gymnázií okresu Vyškov. Celkem se okresního
kola soutěže zúčastnilo 26 soutěžících. Ve
dvou hodinách museli zvládnout nejen úkoly

jazykové, ale také vytvořit slohovou práci.
Proto si velmi ceníme úspěchu naší žákyně,
která se umístila na třetím místě (od prvního
místa ji dělil jediný bod) a postupuje také do
krajského kola této soutěže. Srdečně jí blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v konkurenci
vítězů okresních kol celého Jihomoravského
vd
kraje.
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Zlepšujeme
poradenské služby

Bruslení
ve škole

Bruslení ve škole • Foto: archiv školy

Po letech se vrátila mrazivá zima také do
Slavkova. Díky iniciativě pana správce Vladimíra Janáčka a za vydatné pomoci pedagogů
a přátel ze sboru dobrovolných hasičů Slavkov
u Brna se podařilo proměnit školní hřiště v ledovou plochu. Všichni žáci naší školy tak měli

jedinečnou šanci zpestřit své hodiny tělesné
výchovy o bruslení, vylepšit svoji techniku
i fyzickou zdatnost. Žáky i vyučující řádění na
ledě velice bavilo a spokojeně, se zdravou barvou ve tvářích, se vraceli z hodin bruslení na
R. Macharová
výuku ostatních předmětů.

Na naší ZŠ Komenského nám 495 ve Slavkově u Brna začal v projektu Evropské unie
a Ministerstva školství ČR pracovat od
1. února 2017 školní psycholog a speciální pedagog. Činnost odborníka je zaměřena na
pomoc žákům, pedagogům a rodičům. Rodičům je k dispozici v otázkách výchovy, vzdělání, přípravy dětí do školy. S učiteli
spolupracuje při realizaci výchovně-vzdělávací
činnosti školy a je k dispozici, jako konzultant
a podpora. Ke školnímu psychologovi se děti
dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání.
Práce našeho odborníka je zaměřena na poskytování širokého spektra poradenských služeb (konzultační a poradenská činnost žákům,
preventivní programy, volba povolání, práce se
skupinou, krizová intervence, cílené a včasné
vyhledáváni poruch učení, diagnostika a náprava specifických poruch učení – problémové
čtení, psaní, grafomotorika atd.) žákům, jejich
zákonným zástupcům a pedagogům. Jde nám
o vytvoření vhodných podmínek pro včasné
odhalování obtíží ve vzdělávání, problémům
v chování a v psychickém i sociálním vývoji
žáků, snahou o jejich řešení a tím předcházení
dalšímu rozvoji obtíží a problémů. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem
č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Informace z rozhovorů a z různých šetření jsou
důvěrné.
Služby školního psychologa jsou bezplatné.
Martina Macháňová ŠP, SpP

Ples ZŠ Komenského • Foto: archiv školy

Ohlédnutí za plesem
V pátek 3. února pořádala ZŠ Komenského
tradiční školní ples. Po oficiálním zahájení ředitelem školy Mgr. Soukopem ovládli taneční
parket letošní deváťáci. S nebývalou lehkostí
a elegancí předvedli polonézu, kterou s nimi
nacvičila paní Lenka Krahulová. Dalším zpestřením plesu byla dvě vystoupení tanečního
páru Elišky Reichové a Aleše Paly z TK
Olymp Olomouc. Tato dvojice všechny oslnila
bravurně předvedenou „klasikou i latinou“.
A že na svou školu nezapomínají ani bývalí

žáci, to dokázala svým „Tancem na klíček“
naše bývalá absolventka Nela Jedounková.
O hudební doprovod se postarala kapela Relax,
která během večera vystřídala nejrůznější hudební žánry. Výherce potěšila bohatá tombola.
Nezbývá než poděkovat všem sponzorům,
kteří přispěli finančním darem, či věcnou
cenou, a dále všem, kteří se podíleli na přípravě vydařeného společenského večera.
A za rok opět na shledanou na tanečním parHaF
ketu!

Nezmrzli jsme, přežili jsme
Již po šesté se mohli naši žáci 6. ročníků přenést k pravěkým lovcům sobů a koní a prožít
s nimi dobrodružný týden na Rychtě v Krásensku. Letošní mrazivé zimní počasí nám pomohlo
vžít se do náročného období doby ledové, které
prověřilo připravenost všech účastníků.
Třicet dva pravěkých lovců a lovkyň opět
prošlo výcvikem střelby z luku a házení oštěpem, naučilo se stopovat zvěř, určovat stromy

podle pupenů, na sněhu s osmi sirkami rozdělat
oheň, ulovit si soba v podobě špekáčku. Aby
všechny tyto náročné úkoly tlupy úspěšně
zvládly, bylo třeba vzájemné spolupráce, komunikace, tolerance, a o to šlo především. Ve škole
získané základy těchto dovedností tak mohly
dále rozvinout.
Děti si samy uvědomovaly, že našly nové kamarády, s nimiž se na školních chodbách pouze

Nezmrzli jsme • Foto: archiv školy

Nezmrzli jsme • Foto: archiv školy

míjely. Také zjistily, že „věrný přítel“ mobilní
telefon není zase tolik důležitý, když se hrají hry
s kamarády, soutěží se v ping-pongu a většina
dne se tráví venku. Pět dní s partou kamarádů
mimo svoje domovy je zážitek, na který se nezapomíná.
Závěrem bych ráda poděkovala tatínkovi
Kristýny Slavíčkové za přepravu zavazadel.
MiL
Takže za rok zase v Době ledové!
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Vánoční sportovní turnaj
Ve čtvrtek 22. prosince se v tělocvičně školy
konal vánoční turnaj v sálové kopané. Přihlásilo se šest družstev hochů a dvě družstva
dívek. Všechna utkání se hrála ve vysokém
tempu a v duchu fair play. Vítězem se stala
třída 2.A PO ve složení: Světelský, Buršík, VeR. Vaňura, ISŠ
čeřa, Zezula a Janík.

Sportovec okresu Vyškov
Slavnostní vyhodnocení nejlepších sportovních týmů a sportovců za rok 2016 se konalo
v SC Bonaparte ve Slavkově u Brna. Slavnostní raut připravili a návštěvníky po celý
večer obsluhovali žáci oboru kuchař-číšník pod
odborným vedením učitelek odborného výcviku včele s Mgr. P. Horákovou. Sladké občerstvení připravili žáci a učitelky oboru
hotelnictví. Jménem svým i vedení školy děkuji všem, kteří se na této významné akci poKulhánková Vlad., ISŠ
díleli.

Veletrh GO a Regiontour
Dne 20. ledna navštívili žáci naší školy veletrh cestovního ruchu s cílem načerpat informace o nových trendech a poznatcích z oboru.
Pomocí pracovních listů žáci plnili úkoly zaměřené na památky UNESCO, lázeňství, dopravu, sport a volnočasové aktivity, cestovní
kanceláře a další zajímavá témata. Exkurze
obohatila výuku cestovního ruchu na naší
škole. V rámci veletrhu se žáci účastnili také
M. Šindler, ISŠ
řady přednášek.

Co je české, to je hezké
Žáci 1. ročníku oboru hotelnictví na Integrované střední škole ve Slavkově u Brna se aktivně zapojili do zajímavé soutěže na téma: Co
je české, to je hezké, vypsanou organizací
SGUN (Spolek germanistů a učitelů němčiny).
Skupina šesti žáků třídy 1A HT natočila čtyřminutové video na dané téma s německým komentářem. Vzniklo tak velmi zajímavé dílko,
v němž žáci uplatnili nejen svou kreativitu při
prezentaci Česka z pohledu mladých lidí, ale
i znalostí z německého jazyka. Zdařilá práce
je nejen pro ně, ale i ostatní žáky motivací pro
Dana Mihálová, ISŠ
další studium.

Talenty pro firmy „T-PROFI“
Soutěž zorganizovala Krajská hospodářská
komora jižní Moravy v prostorách Střední
školy informatiky, poštovnictví a finančnictví
Brno, příspěvková organizace, Čichnova
982/23 dne 9. 2. 2017. Žáci naší školy se
zúčastnili společně s žáky slavkovských základních škol pod zastoupením společnosti
Elektro Pegas, s.r.o. krajského kola odborné
soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“. Úkolem
bylo v časovém limitu postavit a zprovoznit zařízení na bázi polytechnické stavebnice dle za-

dání a instrukcí, které všichni účastníci soutěže
obdrželi až na místě. Jednou z myšlenek této
akce je rozvoj jemné motoriky, kreativity a prohloubení praktických dovedností nezbytných
pro úspěšné uplatnění v praxi. P. Ondříšek, M.
Zouhar a M. Mlčoušek ve spolupráci se svými
mladšími kolegy pracovali opravdu znamenitě
a vybojovali krásné druhé místo. Bylo úžasné
pozorovat spojení dvou rozdílných věkových
skupin, jejich spolupráci a radost z dokončení
P. Orbán, ISŠ
požadovaného výrobku.

Prezentace SŠ v OC Olympia Brno
Poslední lednový víkend patřil v OC Olympia Brno středoškolákům. Od pátku do neděle
zde probíhal 3. ročník prezentace středních odborných škol Jihomoravského kraje. ISŠ Slavkov u Brna se nechala vidět hned třikrát.
Poprvé při slavnostním zahájení, kde naši žáci
pod vedením odborných učitelů zajišťovali catering a raut pro představitele kraje a významné hosty. Podruhé na stánku, kde
probíhala prezentace všech oborů, které naše
škola nabízí a potřetí na hlavním pódiu, kde
naši žáci vystupovali v rámci doprovodného
programu s ukázkou práce mladých teaten-

derů. Celé tři dny byly naplněné akcemi pro
podporu a zvýšení povědomí o odborných školách mezi širokou veřejností a cíleně mezi žáky
8. a 9. ročníků ZŠ a jejich rodiči. Každý návštěvník obchodního centra si tak kromě nákupů
mohl odvést spoustu zajímavých informací,
praktických zkušeností, poznatků a zážitků.
Také naši žáci a učitelé se snažili aktivně zaujmout návštěvníky Olympie praktickými
ukázkami práce truhlářů, kuchařů-číšníků,
žáků z oboru hotelnictví a automechaniků. Za
výbornou prezentaci školy jim patří velké poD. Hortová, ISŠ
děkování.

Maturita je za dveřmi
V zimních měsících se v krásných prostorách slavkovského zámku konalo stužkování žáků
oboru hotelnictví a podnikání. Každého slavnostního večera se zúčastnili naši maturanti, vedení
školy, učitelé, rodiče, prarodiče i přátelé školy. Všem našim maturantům přejeme hodně úspěchů
Kulhánková Vlad., ISŠ
a štěstí při maturitní zkoušce, kterou budou konat v květnu 2017.

Návštěva paní Věry Sosnarové
Dne 11. ledna přišla navštívit naši školu paní
Věra Sosnarová, žena, která přežila gulag. Přišla nám říct svůj osobní životní příběh, kterým
nás chtěla poučit o kruté minulosti, protože
národ, který nezná svoji historii, je odsouzen ji
opakovat.
Vyprávěla nám o prožitém těžkém dětství
a o dvaceti letech v pracovním táboře na Sibiři.
Své vyprávění zakončila návratem zpět do tehdejšího Československa. Na všechny přítomné
posluchače vyprávění paní Věry velmi zapůso-

bilo. Po přednášce byla možnost zakoupit si
knihu „Krvavé jahody“, ve které popisuje podrobněji svůj životní příběh. Většina přítomných
žáků i učitelů této nabídky využilo a knihu
i s věnováním si odnesli do svých domovů. Jako
poděkování paní Sosnarové předali žákyně prvního ročníku vlastnoručně vyrobený dort.
V paměti mi z přednášky utkvěla tato slova
paní Sosnarové: „Hitlera jsem v roce 1941
v Brně viděla, Stalina jsem za ty roky zažila.“
K. Bartáková, žákyně ISŠ

Soutěží celá škola
Sapere, Finanční gramotnost a Tuta Via Vitae
jsou tři soutěže, kterých se již tradičně účastní
naše škola. Máme za sebou školní kolo
a v těchto dnech se chystáme na okresní kolo.
Ve školním kole se každé kategorie zúčastnilo
přes sto žáků, kteří si ověřili svoje vědomosti
v různých oblastech.
Každá soutěž má svůj podnázev. Sapere –
vědět jak žít, je zaměřena na životní prostředí
a životní styl, zásady ekologie, zdravou výživu,
pohyb jako součást zdravého životního stylu,
potraviny, prevenci nemocí, smysly a vjemy
v praxi. Soutěž je od roku 2015 zařazena do
Akčního plánu „Správná výživa a stravovací návyky“ národní strategie Zdraví 2020 a do „Akčního plánu proti obezitě“, národní strategie

Zdraví 2020, které jsou součástí Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020 a jsou
sladěny s dalšími evropskými dokumenty.
Soutěž Finanční gramotnost je rozdělena do
základních tematických okruhů zabývající se informační, peněžní, cenovou, rozpočtovou
a právní gramotností a také ochranou spotřebitele. Cílem soutěže je prevence proti předlužení
a sociálnímu vyloučení a učí děti finančně zabezpečit sebe i svoji rodinu. Sedmý ročník soutěže
finanční gramotnost osobně zaštítil náměstek
MŠMT ČR Mgr. Jaroslav Fidrmuc a ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc.
Jako poslední byla do skupiny těchto soutěží
přidána celostátní soutěž Tuta Via Vitae, aneb
bezpečná cesta životem pro občana EU, jejíž

partnery jsou Hasičský záchranný soubor ČR,
Policie ČR, Ministerstvo zdravotnictví a další
instituce. Soutěžilo se v oblastech požární
ochrany, ochrany obyvatelstva, dále např. v bezpečnostní problematice, zdravotní problematice,
ale i v právní gramotnosti, apod. Základními
tematickými okruhy soutěže byly: požární, bezpečnostní, zdravotní, občanská, pojistná
a právní gramotnost.
Tři nejlepší žáci v každé kategorii se stali
členy školního družstva, které se v těchto dnech
utkalo v okresním kole a pokud budeme
úspěšní, můžeme změřit síly i v krajském nebo
celostátním finálovém kole. Celá soutěž se koná
prostřednictvím on-line soutěžního systému.
Lenka Svobodová, ISŠ

VÝSTAVBA BYT
A RODINNÝCH DOM
VE SLAVKOV U BRNA

vyberte si svj

VYSNNÝ DM

Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E

O R G A N I S M U

PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• prevence proti nachlazení
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

Marie Zdražilová
tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

vyberte si svj

VYSNNÝ BYT

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

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

www.akr-stehovani.cz

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Příjem inzerce
do zpravodaje

Uzávěrka
pro inzerci

pátek 24. 3.
do 16 hodin

(Podmínky viz
www.bmtypo.cz)

T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední
světové dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků
hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozici

VŠEOBECNÁ ÚČETNÍ
Co Vás na pracovní pozici očekává:
• účtováním daňových dokladů
• zpracování měsíční účetní závěrky
• zpracování přiznání k DPH a kontrolního hlášení
Co by Vám nemělo chybět:
• min. SŠ – ekonomického směru výhodou
• znalost podvojného účetnictví
• znalost účetního programu SAP výhodou, znalost MS Office
• znalost NJ slovem i písmem, znalost AJ výhodou
• samostatnost a schopnost rozlišovat priority
• schopnost týmové práce, komunikativnost, pečlivost

Milan Májek a syn
• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,
slza, pozinkované
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,
J IŽ
řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788

MI
1 4 L E T S VÁ

Prodejní doba:
po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

DĚLNICE V TEXTILNÍ VÝROBĚ
Náplň práce:
• ruční balení zdravotnických
komponentů do operačních setů
• obsluha balicích strojů

PŘIJMEME

Požadujeme:
• manuální zručnost
• pečlivost
• odpovědnost

Co Vám nabízíme:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zajímavou a perspektivní práci
• možnost osobního rozvoje v rámci L&R Academy
• nástup možný ihned nebo dohodou
• 3 dny dovolené navíc, dotované stravování
• firemní akce a benefity

Servisního pracovníka –
elektrikáře
řidičský průkaz sk. B, vyhl.50, § 6

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Instalatéra – topenáře
do našeho výrobního závodu v Sivicích

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz

§

!
KUTU A ZTRÁTU BODŮ
ŘIDIČI, POZOR NA PO
le může způsobit,
Prasklina na čelním sk
!
nezpůsobilé pro provoz
že vozidlo je technicky

§

V případě Vašeho zájmu
zašlete životopis na benda@etl.cz
nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380

Opravy prasklin
bez nutnosti výměny autoskla
• Oprava na počkání do 1 hodin
• Ve 100 % hrazeno z připojištění čelního skla
• Oprava vrátí sklu původní pevnost a stabilitu
• Po opravě vozidlo projde STK
Miroslav Marek
U Mlýna 1552
Slavkov u Brna
tel. 602 792 925
www.pneuslavkov.cz

DELTA REAL ESTATE s. r. o.

Ing. Dana Hrazdírová
Vaše realitní makléřka

+420 607 063 650
dana.hrazdirova@re-max.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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PEDIKÚRA

MANIKÚRA
Lenka Juřečková
Palackého náměstí 77
Slavkov u Brna
tel. 604 167 756

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ
100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí
se dvorem 60 m2 a vjezdem.
Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Tel. 737 867 922

Chovatelské okénko
V minulém čísle jsme vás informovali o epidemii ptačí chřipky. Naštěstí se ohniska naší
oblasti vyhnula. Nadále platí zákaz výstav,
burz apod. a zkrátka se týká všeho zvířectva,
kde se vyskytuje ptactvo a drůbež.
Dne 4. února 2017 chovatelé ze Zbýšova pořádali stolní bodování králíků. Zúčastnilo se asi
20 chovatelů, kteří přivezli zhruba 30 králíků
různých barevných rázů a plemen. Posouzení zahájil svou přednáškou pan Vlastimil Šimek,
který má bohaté zkušenosti jak s chovem tak nemocemi u králíků. Upozornil na nutnost očkování a představil nová onemocnění. K vidění
byli např. Český strakáč, Slovenský sivomodrý
rex, Belgický obr albín, Havana a další. Naše organizace byla zastoupena dvěma členy. Příjemná
chovatelská atmosféra ve Zbýšově podbarvila
ještě více sobotní dopoledne a panu předsedovi
ZO ČSCH Zbýšov patří poděkování a obdiv za
ZO ČSCH Slavkov u Brna
organizaci.

Královna Eliška Rejčka
O životním osudu královny Elišky Rejčky
pohovoří paní Eliška Rubešová v pondělí 27.
února 2017 v 18 hodin v sále farního pastoračního centra. Všechny zájemce srdečně
zveme.

Divadelní kavárna
Zveme vás do březnové divadelní kavárny,
která se uskuteční v neděli 26. března v prostorách slavkovské katolické fary od 16 hodin.
Na programu tentokrát bude slavkovský folklor. Uslyšíte písně, co ucho neslyšelo po
dlouhá léta. K vidění bude i dochovaný dívčí
kroj z Němčan a mužský obnovený kroj ze
Slavkova. Taneční pár ukáže i některé lidové
tance a pokud bude prostor, jeden jednoduchý
se i naučíme. Přijďte a nechte na sebe působit
atmosféru našeho národního dědictví. Zváni
jsou samozřejmě i ti, kteří si chtějí pouze posedět s přáteli u dobré kávy.
Za Folklor Slavkovska a Divadelní spolek Slavkov
u Brna zve Adam Blahák

2/2017

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 13. února 2017 oslavila 85. narozeniny
naše milovaná maminka, babička, prababička
a teta, paní

VLASTA DOČEKALOVÁ
Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví
přeje celá rodina.
Blahopřání
Dne 20. února 2017 oslavila 70. narozeniny
naše maminka a babička, paní

JANA RUDOLFOVÁ
Všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti,
dobrého zdraví a krásných dní do dalších let
přejí dcera Jana a syn Milan s rodinami.
Vnoučata posílají babičce pusu.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 9. února 2017 by oslavil 87. narozeniny
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

LUBOMÍR MAZAL
Vzpomínají manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David.
Vzpomínka
Jedno srdce jsme měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou vzbudit
je chtěli, neozve se už vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát…

Dne 11. února 2017 uplynulo devět smutných let plných bolesti od smrti
naší tolik milované maminky, babičky a prababičky, paní

JANY ZEZULOVÉ
z Mouchnic
Dne 23. února 2017 by oslavila 72. narozeniny.
S láskou a vděčností denně vzpomínáme. Těm, co vzpomenou s námi,
děkujeme. Syn Martin, dcera Jana s rodinami, vnoučátka a pravnoučátka.
Vzpomínka
Dne 13. února 2017 by se dožila 100 let naše maminka, paní

MARIE HOLOUBKOVÁ
Dne 22. února 2017 by oslavila 80. narozeniny naše sestra, paní

JAROSLAVA MAŠTEROVÁ
Stále vzpomínají Bohumil, Josef a Sylva s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 20. února 2017 by se dožil 67 let náš tatínek, manžel a dědeček, pan

VOJTĚCH BOLDY
S láskou stále vzpomíná manželka, děti a vnoučata.
Vzpomínka
Odešla, jak si osud přál, ale v našich srdcích žije dál.
Dne 25. února 2017 uplynulo 19 let od úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky, paní

ANNY HLOŽKOVÉ
ze Slavkova u Brna
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery Anna a Libuše s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi…
Dne 25. února 2017 vzpomínáme 9. výročí úmrtí paní

ILONKY PANÁČKOVÉ
S láskou vzpomínají kamarádky.

Vzpomínka
V našich srdcích a vzpomínkách žiješ každý den.
Dne 29. února 2016 se s námi naposledy rozloučil
milovaný manžel, tatínek a dědeček

pan PaedDr. KAREL HÄRING
Zarmoucená rodina
Vzpomínka
Smutná je vzpomínka na toho, kdo už s námi není…
Dne 5. března 2017 vzpomeneme nedožité 90. narozeniny
naší maminky, babičky a prababičky, paní

IRENY PASEKOVÉ
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
Dne 23. března 2017 uplynulo 19 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička, paní

LUDMILA TVRDOŇOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Tvrdoňova.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nechť vzpomene s námi.
Dne 24. března 2017 uplyne druhý smutný rok, kdy nás opustil
milovaný manžel, otec, dědeček a syn, pan

VLADISLAV KUČERA
Vzpomínají manželka Jaroslava a dcera Alena s vnuky Radovanem,
Ondřejem, Mirkem a maminka.
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 27. března 2017 vzpomeneme 30. výročí, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JOSEF ZVONEK
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

VŠE PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
razítko • vizitky • propisovací formuláře • letáky • katalogy
• brožury • kalendáře • inzerce ve Slavkovském zpravodaji
a webu veslavkove.cz
Pro zaslání nezávazné poptávky nás neváhejte
kontaktovat. Rádi se s Vámi setkáme i osobně.
BM typo, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz, uzenac@slanecek.cz
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Opustili nás
Františka Mlčochová (1947)
Oldřich Novotný (1938)
Vlastimil Heger (1931)

17. 1.
8. 2.
11. 2.

INZERCE
KOUPÍM jakoukoliv Jawu/ČZ v předrenovačním stavu. Tel.: 774 599 161.
MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.
SHÁNÍM ke koupi RD – Slavkov u Brna
a okolí do 15 km. Tel. 721 387 897
HLEDÁM byt, stačí udržovaný stav. Tel.:
728 901 841.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
NABÍZÍM doučování pro žáky ZŠ i přípravu na přijímací zkoušky na SŠ. Tel.:
776 621 565.
PRODÁM starší bicí soupravu AMATI.
Vhodná pro začátečníky. Cena dohodou.
Tel.: 604 403 716.
PRODÁM použitý motorový olej. Tel.:
704 107 861.
PAPOUŠČÍ zoologická zahrada Bošovice
přijme pracovníka na úklid expozic. Brigádníka popř. i na trvalý pracovní poměr.
Nástup možný ihned. Informace na tel.
777 169 005 popř. osobně v zoo.
HLEDÁME svědka nehody ze dne 7. 2.
v 18.20 hod. u Coopu. Tel. 773 775 607.
KOUPÍM byt 2+1 v nižších patrech na
Zlaté Hoře. Tel.: 777 979 004.
PRODÁM knihy ve výborném stavu, kus
za 90 Kč. G. Flynnová – Ostré předměty, G. Masterton – Bílé kosti, W. Ritter
– Jackaby, M. Pastor – Zlá žena, T. Thiemeyer – Koróna, P. Ryan – Jak jsem vyhrál válku a další. Brněnská 642, Slavkov
(redakce Slavkovského zpravodaje).
JAZYKOVÉ centrum Bučovice a Slavkov
u Brna hledáme posily na výuku anglického jazyka. V případě zájmu nás kontkatujte se strukturovaným CV na jazyky-bucovice@seznam.cz, tel. 604 640 146.
POSLEDNÍ volná místa skupin. jazykových
kurzů ve Slavkově, www.jazyky-bucovice.cz
Angličtina: děti od 3 let středa 16–17 h.,
3.–4. třída čtvrtek 12.45–13.30 hod,
5.–6. třída úterý 15. 30–16.00 hod.
8.–9. třída s rodilým mluvčím, pá 14–15 h.
Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím
pokročilost B1-B2 středa 18–19.30 h.
Španělština mírně pokročilá pondělí
17.30–18.30 hod.
KOUPÍM garáž ve Slavkově s napojenou
elektřinou, cenu akceptuji, nabídněte.
775 375 338.
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Kino v březnu bude ve znamení iShorts!
Rok 2016 je již minulostí, a proto je třeba
zrekapitulovat také i filmovou tvorbu. Ve spolupráci s iShorts proto v našem kině 4. a 5.
března vždy od 19.30 h. uvedeme všechny
krátké filmy, které byly pro loňský rok nominovány na Ceny akademie známe spíše jako
ceny OSCAR. Tyto „kraťasy“ budou tematicky
rozděleny do dvou dnů. V sobotu 4. 3. bude
blok pěti hraných snímků a v neděli 5. 3. pro
změnu blok 5+3 animovaných krátkých filmů.
Byla by tedy velké škoda si tuto mimořádnou

příležitost nechat ujít, a to už jen proto, že
v naší republice nebudete mít jinde příliš možností vidět kompletní set nominovaných krátkých filmů.
Dále pak koncem března (29. 3. v 19.30 h.)
budete mít příležitost zhlédnout české krátké
filmy, které jsou nominovány na cenu Magnesia Český lev. Budete mít tedy jedinečnou
šanci porovnat naši tuzemskou tvorbu s tou zahraniční. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Za kolektiv Slavkovského kina Jas Luděk Červinka

Dudáci • Foto: archiv školy

Zimní Karolínka
Leden letos opravdu dostál
svému jménu. Když jsme
s dětmi prožívali ledové dny,
kam jsme se podívali, byl sníh,
led nebo sněhové vločky. A to
jak venku, kde jsme se těšili ze
zimních radovánek (koulování, ježdění na lopatách a stavění sněhuláků), tak i ve třídách,
kde jsme se ocitli v „Zemi věčného ledu
a sněhu“. Dne 20. ledna navštívilo naši školku
divadlo s představením Křišťálová studánka.
Dva klauni pobavili jak děti, tak i učitelky
svým vtipným podáním této básně. O necelý
týden později jsme si mohli procvičit, jak
známe hudební nástroje a písničky z večerníčků. S hudebníky, kteří nám hráli a zpívali,
jsme si připomněli oblíbené pohádky. Také

test, který nám připravili, nás velmi potěšil. Ke
konci ledna a na začátku února se ani Karolínce nevyhnula vlna nemocnosti. K tomu se
připojily ještě výlety na hory, takže jsme se ve
školce scházeli v menším počtu. V druhém
únorovém týdnu přijeli do školky Dudáci, a ti
nás seznámili s několika druhy dud, kterým se
zvláště na Moravě říká gajdy. Díky tomu jsme
s tímto nástrojem pomyslně vycestovali například do Brna, Prahy, Polska, anebo dokonce
i do Španělska. Někteří z nás si navíc vyzkoušeli, jací jsou hudebníci, když dudáky doprovodily hrou na buben. Byl to opravdu krásný
čas, a protože jsme se museli s dudáky rozloučit, už se nemůžeme dočkat, jaký zajímavý
program nás čeká příště.
Za KMŠ Karolínka Marie Zbořilová

Slavkovští advokáti v nové knize
Kniha autora zkoumá formování a proměnu
advokátní profese v rámci Moravského markrabství ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Klade si rovněž
otázku, kde se advokáti na pomyslném společenském žebříčku na Moravě nacházeli a jaké k tomu měli
předpoklady. Advokátům se v této
době otevřela cesta k širokému
uplatnění ve veřejném životě. Na komunální úrovni se uplatnili v městských samosprávách, ale významné
posty zastávali též v řadě nejrůznějších spolků. Obsadili vedoucí pozice
v politických stranách a silně byli zastoupeni
také v Zemském výboru a Moravském zem-

ském sněmu. Uspěli rovněž v celostátní politice
a dosáhli i na ministerské posty. Pozornost je
věnována též vzdělání, profesní činnosti, rodině
či majetku advokátů i tomu, jak byli
vnímáni veřejností.
Slavkovu a jeho advokátům věnoval autor Mgr. Martin Rája, Ph.D., samostatnou kapitolku. Text je doplněn
dobovými fotografiemi a dokumenty.
Knihu můžete koupit v knihkupectví
Dobrovský, Neo Luxor, Academia (vše
v Brně) nebo na internetových knihkupeckých portálech www.kosmas.cz,
www.dobre-knihy.cz,
www.megaknihy.cz nebo přímo u vydavatele Matice Moravské na Filozofické fakultě MU v Brně.
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Lze matematicky
dokázat existenci Boha?
Zajímavé téma, viďte. A přesně tímto tématem se v úterý 14. února ve slavkovském kině
zabýval profesor matematiky z Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity, Zdeněk Pospíšil. Přednášku připravil kolektiv slavkovské pobočky MSKA (Moravskoslezské křesťanské
akademie). V době studií matematika nebyla
zrovna „můj šálek kávy“, potažmo i matematická logika mě nikdy moc nebavila, nicméně
zvědavost byla silnější, a proto jsem se na přednášku vypravila.
Po krátkém úvodu pan profesor Pospíšil,
vědom si skutečnosti, že publikum, které má
před sebou, sestává nejen z věkově, ale i vzděláním pestrých skupin, seznámil posluchače
krátce s historií matematiky jako vědy, s jejím
rozdělením, aby posléze zakotvil u matematické
logiky. Následovalo seznámení se základními
pojmy a systémem, který, lapidárně řečeno, vychází z počátečního tvrzení, které je třeba potvrdit nebo vyvrátit a tak postupnými
dokazovacími kroky dojít ke kýženému cíli, čili
k finálnímu důkazu. Postup matematického důkazu existence Boha představil poprvé ve 20.
století brněnský rodák Kurt Gödel, současník
a spolupracovník Alberta Einsteina. Gödel si
vzorec důkazu neponechal, ale předal jej svým
následovníkům a proto i slavkovské publikum
mohlo sledovat jednotlivé kroky Gödelova důkazu, aby v cíli zjistilo, že Bůh opravdu existuje
a navíc – jeho vlastnosti jsou pozitivní.
Po přednášce následovalo ticho a věřím, že
v hlavách posluchačů vířily různé myšlenky, pro
ledaskoho vyvolané překvapivým zjištěním.
A věřím, že se v mnoha hlavách objevila
i otázka: „A co teď, co s tím?“, kterou nahlas
nějak podobně formulovala jedna přítomná
osoba. Protože pan profesor hned na začátku zaujal striktně neutrální postoj, aby ho nikdo nemohl nařknout z pokusu, že chce někoho
„lanařit“ k víře v Boha, zůstala i otázka „viset
ve vzduchu“, protože je na každém člověku,
jaký postoj zaujme.
Já osobně, mohu-li mluvit za sebe, pokud se
o někom dovím a zaujme mě, logicky se snažím
s ním seznámit a pokud není možné osobní seznámení, pak se snažím o něm něco dovědět.
V případě, že se jedná o Boha, který je neviditelný, neuchopitelný a mě přesahující, neznamená to, že nemám šanci se s Ním seznámit.
Jestliže po tomto seznámení opravdu upřímně
toužím, stačí tuto touhu upřímně v duchu vyslovit a pak počkat až nastane vhodná příležitost.
Věřte, že On (Bůh) bude ten první, kdo udělá
k člověku první krok. Pak začne úžasné dobrodružství hledání a poznávání. To je moje osobní
zkušenost, za kterou si stojím.
Ludmila Nosková

Zápis dětí
do KMŠ Karolínka
Vážení rodiče, zápis do KMŠ Karolínka pro
školní rok 2017/2018 proběhne 2. května 2017.
Předběžný elektronický zápis, který však nenahrazuje oficiální zápis v květnu, najdete na
začátku měsíce dubna na www.kmskarolinka.cz. Naše mateřská škola je otevřena dětem
věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou výchovou
S. Josefa Hana Jarošová, ředitelka
dítěte.
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Národní kronika.cz
V tomto týdnu jsem poslouchala na stanici
Český rozhlas dvojka zajímavý pořad, který se
věnoval generaci 55+, do níž patřím i já. Bylo
zajímavé, slyšet o tom, že si generace 55+ zaslouží větší pozornost, než se jí věnuje, neboť
jsou to ti, kteří zažili válku nebo se narodili
v totalitě a prožili v ní větší část života a mají
o čem vyprávět a mohou také srovnávat. Jsou
živou kronikou národa.
Bohužel je jim málo dávána příležitost podělit se o své zkušenosti a životní moudrost,
která je tomuto věku vlastní. Tito lidé postupně
umírají a s sebou si berou i své vzpomínky,
které často na tvářích těch mladých vzbuzují
„soucitný“ úsměv, ale málokdy zájem. V pořadu byla generace seniorů 55+ z pohledu
„akční“ mladé generace charakterizována jako
ti, kteří berou důchodové dávky a zajímají se
jen o slevy v supermarketech a televizní seriály.
Dokonce jsem četla v jedné studentské slohové
práci, že důchodci jsou naprosto zbytečná generace, která společnosti nemá co dát, ale jen
bere. Bylo mi smutno. Rodí se nám již několikátá generace, která nezná své kořeny. I zcela
nedávné události jsou pro ně jen suché odstavce

v učebnicích, které brzy vypustí z hlavy. Až
tato generace doroste k moudrosti a začne se
po svých kořenech pídit, bude pozdě.
Aby se tak nestalo, vzniká nový projekt,
o němž byla v rozhlasovém pořadu řeč. Jedná se
o projekt Národní kroniky, který společně rozjíždí SenSen a Národní muzeum a na www.sensen.cz/narodni-kronika/uvod/, je možné se
osobně účastnit budování Národní kroniky. Tam
je možné vkládat své příspěvky. Můžete tam
psát o svých současných zážitcích, o zážitcích
z dětství, mládí, ze školy, ze zaměstnání, o svých
koníčcích, o tom jak jste prožívali dějinné zvraty
a období našeho národa. Jak se změnilo vaše
okolí, lidé, vztahy, příroda, města, vesnice. Můžete psát o tom, co vyprávěli vaši rodiče, prarodiče. Můžete tam vkládat své rodokmeny. Témat
je nepřeberné množství. Své příspěvky můžete
doložit fotografiemi a videozáznamy. Vaše příspěvky se stanou součástí paměti národa.
Není pravda, že generace 55+ je souhrnně počítačově negramotná a internet je pro ně prostor
neznámý. Pokud tato gramotnost u některých
chybí, pak mají děti a vnuky, kteří jsou na internetu jako ryby ve vodě a mohou pro své rodiče

a prarodiče udělat dobrou věc, a to že jejich
vzpomínky přepíší a vloží do archivu Národní
kroniky. Budou se tak podílet na budování vlastních kořenů. A to je velká věc.
Ludmila Nosková

Výzva redakce
Zajímavý článek paní Noskové si již před
časem přečetl na webu veslavkove.cz i náš čtenář pan Antonín Šlapal a k tématu sušení obilí
nám poslal svoji vzpomínku (jako dítě bydlel
v domě dnešní Bučandy). Na fotografii, kterou
dosud neviděl, poznal svoji maminku. Inspiroval nás k vytvoření „slavkovské“ Národní kroniky; ale k tomu potřebujeme pomoc vás,
čtenářů Slavkovského zpravodaje. Jsme přesvědčeni o tom, že mnozí z vás máte podobnou
vzpomínku na nějakou událost ze svého dětství.
Byla by velká škoda, kdyby zapadla. Proto vás
vyzýváme: zapátrejte v paměti, napište, co vám
z dětství utkvělo v paměti a pošlete nám svůj
příspěvek do slavkovské národní kroniky do redakce (ať už e-mailem, poštou nebo osobně).
redakce
Předem velmi děkujeme.

Jiří Karas Pola oslaví šedesátku koncertem
Vážení přátelé dobré country hudby, tedy
Poutníků, dne 21. března 1957 v devět večer se
v nemocnici ve Vyškově narodil dlouholetý
člen skupiny Poutníci a v současnosti i kapelník Jiří Pola přezdívaný Karas, tedy já. V roce
1961 se moji rodiče přistěhovali do Slavkova
u Brna a samozřejmě já s nimi. Tímto se považuji skoro za rodilého občana tohoto města,
i když mi k tomu schází čtyři roky.
Vše důležité, co jsem prožil a co jsem se naučil, se váže právě ke Slavkovu, dá se také říct,
že jsem i slavkovský patriot.
Začínal jsem zde i s muzikou, a to ve třinácti
letech jako hráč na nástroj, jehož název je ukulele. Zkoušeli jsem hrát nejdříve trampské písně,
ale jelikož tehdy začala éra slavné country kapely Greenhorns, začali jsem i my (Milan Slezák, Jiří Kyjovský a Luboš Tesáček) hrát tuto
hudbu. Já se začal pro změnu učit na kontrabas,
protože na něj nikdo pro jeho velikost nechtěl
hrát. Tento nástroj mi zůstal dodnes. Protože
tenkrát frčely názvy kapel s kovbojským nádechem, začali jsem si říkat Honci, asi to správně
mělo být Honáci, ale co už.
Postupem času jsme se začali zdokonalovat,
přibrali jsme kytaristu a zpěváka Jirku Skokana
a zpěvačku Alenu Slezákovou-Zahradníkovou.
S touto sestavou jsme začali jezdit na oblastní
kola soutěže Porta a dokonce jsme vyhráli
i soutěž country kapel ve Vyškově.
Na našem prvním vystoupení v sále na Bonapartu bylo narváno k prasknutí. Tenkrát

s námi jako host taky hrál Ing. Petr Štamfest,
a to na housle a klavír.
No a pak přišla vojna a po ní jsme se snažili
zase hrát, ale nebylo to už ono. Svatby, moc
práce a první děti. Zkoušeli jsem i folk a říkali
si FOSS (Folkové slavkovské sdružení) s Vlastíkem Vránou, Milanem Slezákem a mojí sestrou Ivanou.
A jednou v klubovně SSM, to byla organizace mládeže (kdo si to nepamatuje), hráli tehdejší Poutníci. Šel jsem se podívat, hráli bez
basy a protože jsme se znali z různých akcí,
slovo dalo slovo a jel jsem poprvé do Brna na
zkoušku. Doma jsem manželce řekl, že to bude
nanejvýš na rok na dva, než si kapela sežene
někoho jiného. No a už třicet sedm let si nikoho
jiného kapela nesehnala.
Já měl štěstí, že jsem přišel do Poutníků,
když začínali mít našlápnuto na vyšší mety
v české country hudbě, a to s příchodem Roberta Křesťana, jakožto ojedinělého zpěváka
a autora písní. Vyhráli jsme všelijaké ceny, začali točit desky a účinkovat v televizi . Udělali
jsme přehrávky na profesionální kariéru, to tenkrát muselo být, a začali se živit muzikou. Přiznám se, splnil se mi životní sen a žiji ho
dodnes.
S Poutníky jsem zatím prožil nádherná léta
i krize a někdy dokonce i dobrodružné chvíle.
Taky jsem stihnul odskočit si do slovenské skupiny Fragment. S tou jsem se dostal do kolébky
country hudby a bluegrassu – do USA. Viděl
jsem tam tenkrát všechny
hvězdy této hudby, které jsem
do té doby znal jen z cédéček.
S Poutníky jsem oslavil už
čtyřicátiny a padesátiny. Co se
týče mých šedesátin, tak se mi
do toho moc nechtělo, ale pak
jsem si řekl: „Jdu do toho, je to
zřejmě naposled.“
Takže milí obyvatelé našeho
Koncertu se účastní i většina bývalých členů a mých spoluhráčů z kapely • Foto: archiv JP
městečka a i vy ostatní. V pátek

Jiří Karas Pola • Foto: B. Maleček

31. března od 19 hodin v sále Společenského
centra Bonaparte proběhne koncert, na který
vás srdečně zvu. Bude se jmenovat Jiří Karas
Pola slaví 60 let. Zahrát a zazpívat si se mnou
přijdou skoro všichni významní bývalí členové
Poutníků v čele s Robertem Křesťanem. Samozřejmě nebudou scházet moji současní spoluhráči a přijede i můj zvláštní host, bluegrassová
kapela Album až z Chomutova.
Předprodej vstupenek, které budou bez označení, tedy jak kdo přijde, tak si sedne, je v obchodě Zelenina a ovoce u paní Řehákové v ulici
Za branou 279 ve Slavkově u Brna.
Já se s vámi těším na viděnou na tomto mém
představení a přeji vám i sobě hodně zdraví
a úspěchů do dalších let.
Váš Jiří Karas Pola

PS: Ještě něco málo čísel. Poutníci natočili
a vydali celkem 14 LP a CD. Odehráli do konce
loňského roku 4202 koncertů a navštívili
6 států Evropy. Skoro u všeho jsem byl.
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To to utíká...

„Jeď do Pelhřimova. Prohlédni si krematorium, abys viděl do čeho jdeš.“ Pokud je někomu tato věta povědomá, nemýlí se. Jedná se
o hlášku ze známého českého filmu Vesničko
má středisková. A tak jsme se 4. února do tohoto
města, které se nachází v údolí říčky
Bělé v Křemešnické vrchovině, rozjeli.
Kdo? No přeci divadelníci ze slavkovského
Divadelního spolku.
Proč? Jistě ne proto, abychom dělali exkurzi
do krematoria. V Pelhřimově nikdy žádné skutečné krematorium nebylo a není, nejbližší se
nachází v Jihlavě. Tak co jsme zde vlastně dělali? To musíme s vyprávěním začít pěkně od začátku. Náš „skalní dopravce“ pan Jaroslav
Zrebný se zmínil o tom, zda bychom nechtěli sehrát Lakomce v jeho rodném městě. Tento výjezd nás velice lákal. Zejména také proto, že se
jednalo o vystoupení v profesionálním divadle.
A tak jsme spojili hned několik příjemných věcí
najednou – hraní, poznávací zájezd a divadelní
rekord (nejvzdálenější město, kde budeme účinkovat). Mohli jsme tak malinko přispět svou troškou do místních rekordů. V Pelhřimově se totiž
nachází Muzeum rekordů a kuriozit. Ve výčtu
místních muzeí nesmí chybět expozice věnovaná
slavné herecké rodině Lipských, která zde žila –
Síň Lipských aneb První české MÚZYum.

Dne 23. dubna roku 1867 zveřejnil deník
Moravská orlice upozornění a pozvánku na divadelní představení pořádané slavkovskými
studenty. Od tohoto data počítáme historii
ochotnického divadla ve Slavkově u Brna.
Ochotníci Divadelního spolku Slavkov
u Brna se rozhodli oslavit toto výročí výstavkou dokumentů v malém sále KD. Na 22. a 23.
dubna 2017 pro Vás, milí diváci, také secvičují
Shakespearovu divadelní taškařici Sen noci
svatojánské.
Komedie čerpá z poetiky čarovné májové
noci, kdy je vše dovoleno. Sen noci svatojánské je hýřivým kolotem citů, her a bláznovství.
Dva milenecké páry prožívají opojení svou nenaplněnou láskou. Střetávají se s nepochopením a hrozbou trestu ze strany rodičů. Ve městě
se připravuje svatba Vévody s krásnou Hipolitou a v lese se střetávají Oberon se svou manželkou Titánií. Neposedný Puk poplete, co
může. Na palouku připravují řemeslníci svou
„tragickou komedii“ o lásce rytíře Pyrama
a jeho Thisbinky. „Komedie k popukání a přežalostná fraška“ nás přivádí ku konci hry. Vše
SO
se končí smírem.

K

A jak to tedy probíhalo? Ihned po příjezdu
jsme se ubytovali v místním penzionu a poté se
vydali na krátkou prohlídku města ve kterém
žije přes 16 tisíc obyvatel. Pan Zrebný se
ochotně ujal role průvodce. Prošli jsme centrem
historického města – Masarykovým náměstím
– a vydali se do muzea kuriozit, které opravdu
stálo za podívanou.
Čekalo nás však to nejdůležitější – odehrát
Lakomce a ukázat Pelhřimovákům, že Harpagon v podání Milana Hrazdílka a výkony ostatních herců můžou směle konkurovat
profesionálům. A že se vše podařilo, bylo znát
v bouřlivém potlesku diváků.
S dobrým pocitem jsme se sešli v místní restauraci na pozdní večeři a využili společných
chvil k povídání a dobré pohodě. Mohli jsme
zároveň popřát našemu panu režisérovi k jeho
narozeninám a poděkovat mu za jeho obětavý
a profesionální přístup k celému divadelnímu
ansámblu.
Poděkování rovněž patří panu Zrebnému,
neboť tento zdařilý zájezd se uskutečnil díky
jeho nápadu, organizačním schopnostem a byl
zpestřením naší ochotnické činnosti.
Zbývá jen dodat, že další výjezd s Lakomcem
bude do vzdáleného Humpolce. Tak už jen:
EKO
„Zlomte vaz!“

AVKOV
U
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Zájezd do Pelhřimova

Družina Švestek se chystá na závody

Skautky a skauti z druhého oddílu teď intenzivně začínají s tréninkem na skautské závody,
které se konají v dubnu 2017. Do přípravy programu na družinovky se zapojují i jednotliví
členové družiny, každý má na starosti nějakou
funkci a snaží si ji řádně plnit. Na začátku
února jsme se věnovali uzlování, morseovce,

dopravním značkám a Tom nás naučil stopy
zvířat. Každoročně slavíme 22. února skautský
svátek „Den sesterství“. V tento den se narodili
zakladatel světového skautingu i jeho žena.
Proto nás na poslední únorové družinovce čeká
změna – oslava a odpočinek od tréninku.

Určování stop • Foto: archiv Junáka

2. oddíl Junáka Slavkov

Motoklub Austerlitz informuje
Dne 28. ledna jsme pořádali v pořadí druhou
Motonoc v prostorách kasematů. Několika týdenní přípravy byly naplněny příjemným večerem. Přicházející byli přivítáni štamprlí, ale ne
podle dlouholeté tradice voňavou slivovicí, ale
modrým „fridexem“. Po zahájení začal bál.
Hudba pana Karla Gotta byla příjemná a každý
si mohl vybrat píseň dle své chuti. Motonoc

byla pro mě jako zástupce MK pátým plesem
a poznatek je, že na každém plese bylo dostatek
místa k sezení i k tanci. Dovolím si to nazvat
zrcadlo životní úrovně. Na našem bále to nebylo jinak. Úroveň cen v soutěži byla příznivá,
pomalejší obsluha, která byla urychlena cenou
veškerého občerstvení, což se projevilo, že
žádný účastník bálu nebyl ve dvě hodiny ráno

podnapilý. Chladnější a vlhké prostory dali
kouzlo celé akci. Vrcholem večera byla tombola, která díky našim příznivcům byla hodnotná. Děkujeme všem!
Rád se zmiňuji o náhodě když jsem viděl asi
pře dvěma týdny pana Emila Bočka, posledního žijícího pilota II. sv. války žijícího v Tuřanech. Píšu to proto, že nás tento pán navštívil
před pěti lety na VČS MK v Zámecké vinárně
„U Edy“, tenkrát s ním přijel pan Mirek Čada
i Frenk Mrázek. Za tuto návštěvu vděčíme Janu
Havlovi, který toto setkání zprostředkoval.
Pan Boček mě sdělil, že v letech 1953–1955
startoval na slavkovském okruhu a v roce 1953
dokonce zvítězil ve tř. 250 ccm. Je to neuvěřitelné třiadvacetkrát za války startoval se stíhačkou „Spitfier“ a po zhruba 10 letech startoval
na silničních motocyklech. Kolem 20. února
oslaví 94. narozeniny. Kolik měl životních náJ.M.
strah, ale měl štěstí, jak sám přiznává.

Změny v pravidlech silničního provozu

Vpravo generál Emil Boček • Foto: archiv MK

Motoklub Austerlitz spolu s městem Slavkovem u Brna pořádá v pondělí 3. dubna od 18
do 19 hodin besedu o Změnách v pravidlech
silničního provozu. Zveme všechny motoristy
a ostatní účastníky silničního provozu do restaurace U dvou kapříků na fotbalovém hřišti,
kde se dozvíme informace o dopravě našeho
Za MK se na všechny těší JZ
města.
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Rybářský věneček

Rybářský věneček • Foto: 3x R. Spáčil

V sobotu 21. ledna se jako druhý z letošní
slavkovské plesové sezony uskutečnil rybářský
Věneček. Uvítání hostů a zahájení večera se
zhostil předseda pan František Capita. Ten zároveň přítomným přiblížil historii našeho
spolku, jenž v tomto roce slaví 75 let od svého
založení ve Slavkově u Brna. O skvělou hudební produkci se postarala v průběhu celého
večera kapela Relax Šaratice pod vedením Milana Jiráčka. Bravurní a bezchybnou obsluhu
v naplněném kulturáku zvládli skvěle studenti
ISŠ a personál restaurace Bonaparte. Před
hlavním vchodem byl navíc připraven kuřácký

koutek s horkým barem. Pořadatelům se podařilo přichystat bohatou tombolu, za což patří
především poděkování všem dárcům a sponzorům za dlouholetou přízeň našemu spolku.
O tom, jak takový Věneček probíhá a jak se zde
hosté baví, vypovídají fotografie Radima Spáčila z Křenovic. Závěrem chci touto cestou
ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakkoliv
podíleli na zdárném průběhu a zabezpečení celého večera. Spokojeným hostům přeji, aby si
stejně dobře jako Věnečku, užili dalších společenských akcí probíhající plesové sezony.
Za MRS PS Petr Zvonek

Včelaři slavkovského okrsku letos v Němčanech
Letos si včelaři slavkovského okrsku pro
hodnocení své činnosti uplynulého roku vybrali
Němčany. V loňském a předloňském se výroční
schůze uskutečnily v pohostinství Pod kaštanem v Nížkovicích, letos jsme přijali nabídku
včelařů němčanských. Bylo to rozumné rozhodnutí, neboť letos nás tu bylo o poznání víc
než v Nížkovicích, kde bylo sice tepleji a útulněji, ale letos bychom se tam do poměrně
menší místnosti nevešli.
V Němčanech byl pro konání výroční schůze
připraven poměrně velký sál. S vyhřátím tak
velkého prostoru to bylo už horší. Někteří zimomřivější účastníci si proto museli během tříhodinového trvání schůze odskočit do svých
aut pro něco na sebe.
Nejočekávanějším a nejsledovanějším bodem programu schůze byla zpráva jednatele
ZO Jana Friese, z níž bylo patrné, s jakým výsledkem a za jakých podmínek organizace pracovala. Z této zprávy o činnosti jen to
nejdůležitější:
Naše organizace má v současnosti 60 členů.
Tito vlastní 581 včelstev. O mladý dorost se
s velkou obětavostí stará místní člen Roman
Šidlík. V kroužku mladých je 11 dětí. K dispozici pro svoji činnost vlastní 4 včelstva. Většina
včelařů obhospodařuje malý počet včelstev.
V průměru na jednoho včelaře to činí téměř 10
včelstev. 28 včelařů obhospodařuje 1–5 včel-

stev, 6–10 včelstev vlastní 16 včelařů, 11–15
včelstev má 5 včelařů, 16–30 včelstev 7 včelařů, nad 30 včelstev 4 včelaři. Pokusili jsme se
tato čísla doplnit i o čísla vyjadřující úspěšnost
včelaření. Dopočítali jsme se 8680 kg medu
a 320 kg včelího vosku. Znamená to, že na
jedno včelstvo připadá zhruba 15 kg medu
a 0,5 kg vosku. Tato čísla samozřejmě nepovažujeme za věrohodná, neboť akce byla dobrovolná a ne všichni se do ní zapojili a navíc – je
otázkou, zda ostatní přiznávali skutečnost.
Zdravotní stav včelstev v loňském roce byl
vcelku dobrý. Také i proto, že si pečlivě hlídáme tuto základní podmínku u každého včelstva a pravidelně odebíráme vzorky pro
vyšetření na výskyt možných parazitů a chorob.
Zatím a trvale největším nebezpečím pro včelstva zůstává varoáza. Léčení včelstev kyselinou
mravenčí aplikované po posledním vytočení
medu a pak fumigace na podzim jsou zatím
účinné. Bez těchto zákroků není jisté udržet
včelstva silná, zajišťující úspěšné přezimování.
Intenzitu chovu včel výrazně zvyšuje tzv. kočování. Přísuny včelstev ke kvetoucím země-

Košt slivovice
Místní organizace ČZS ve Vážanech nad Litavou pořádá v sobotu 25. března v 16 h. v sále
Obecní hospody 16. ročník koštu slivovice.
Vaše vzorky pálenky příjímá od 4. do 10. 3. pan
Vít Zachoval, Vážany nad Litavou č. p. 63.
Hudba a občerstvení. Za hojnost Vašich vzorků
zahrádkáři
děkují a na Vaši účast se těší

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Výroční schůze včelařů • Foto: F. Mráz

dělským plodinám a do lesů jsou často problematické. Za nepříznivých povětrnostních podmínek je rentabilita tohoto způsobu využití
včelstev nízká. Loni se k tomuto způsobu odhodlali jen dva včelaři se svými 53 včelstvy.
Hostem letošního výročního rokování byl
učitel včelařství František Plachý ze Žarošic.
Ve svém vystoupení se zaměřil hlavně na zodpovídání otázek, které si pro něho někteří naši
členové připravili. Dost se tu taky hovořilo
o potřebné spolupráci včelařů se země-dělci
nebo lépe řečeno zemědělců se včelaři. Zatím
není až tak moc ideální, nebo alespoň ne v takové kvalitě, jak bychom si to v zájmu našich
včel přáli. Někdy opomenutím, někdy i vědomě
dochází ze strany zemědělců k zásahům do
kvetoucích porostů v době, které jsou někdy
pro včely likvidační. Tady se výrazně poukazuje důležitost rozumné spolupráce, přičemž se
vychází z faktu, že při dobré vůli lze při aplikaci pesticidů škody na včelstvech eliminovat,
ale jen v době – hodinách, kdy včely ještě nejsou tolik aktivní – tedy zrána anebo navečer.
František Mráz
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Program římskokatolické farnosti

Florbalisté • Foto: archiv ř.-k. farnosti

Karneval a ostatky
Nedávno jsem se setkal s otázkou, proč se
slaví masopust a co to znamená. Ve Slavkově
se pořádají v rámci masopustu dětské karnevaly a před několika lety jsme mohli v ulicích
města potkat ostatkový, neboli masopustní průvod, který však nenašel u obyvatel pochopení
a zapojilo se do něj málo dobrovolníků.
Masopust, jinak nazývaný šibřinky, fašank,
ostatky nebo karneval je slavený v období mezi
svátkem Tří Králů (6. ledna) a popeleční středou, jejíž datum je pohyblivé a odvíjí se od data
Velikonoc. Vlastní slavení je však v naší zemi
několik dnů před popeleční středou. Poslední
tři dny – masopustní neděle, pondělí a úterý se
nazývaly ostatky. Význam svátku můžeme poznat už z českého názvu „masopust“, neboli
půst, opuštění masa. Dalo by se říci, že masopust je se svou bujarou oslavou poslední možnost, jak si užít dobrého jídla, radovánek
a zábavy v poslední dny před dobou postní. Pořádaly se taneční zábavy s pochováváním basy,
průvody v maskách, maškarní bály, zabijačky
a také svatby. Byla příležitost se dosyta najíst,
neboť následoval dlouhý čtyřicetidenní půst.

V dnešní době se však význam postní doby
obecně vytratil a zůstal jen v rovině duchovního života křesťanů a pro některé jako příležitost k „jarní očistě organizmu“. Proto také
nechápeme pravý smysl masopustního veselí.
Dříve tímto termínem končily všechny zábavy.
Na popeleční středu přistupovali k udělení popelce – označení čela popelem. Lidé se snažili
podívat na svůj život novým pohledem a snažili
se změnit své špatné jednání a tím směřovali
k oslavě Velikonoc. Co zůstalo ze slavení masopustních svátků ve Slavkově po dlouhá léta
dodnes zachované, je přísný půst a udělování
popelce při mši na popeleční středu v 18 hodin.
Pozoruhodné je, že účastnit se může každý, dokonce i nepokřtěný člověk, který má upřímnou
snahu změnit svůj život k lepšímu.
Přesto v dnešní době, poznamenané individualizmem, potřebujeme společné slavení. Co
takhle se domluvit se všemi spolky ve Slavkově a uspořádat masopustní průvod dětí i dospělých? Jistě by to byla zábava a zapojení
více organizací a rodin by přitáhlo do ulic více
P. Milan Vavro
lidí.

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 pro mládež, sobota v 7.30 h.
Křížové cesty v březnu v neděli v 17.15 a v pátek v 17.30.
26. 2. Divadelní kavárna, Hrubínovy verše, 16.00 farní sál.
26. 2. Karneval pro děti, neděle v 15.00 v DSR.
27. 2. Přednáška Elišky Rubešové „Život královny Elišky
Rejčky“, 18.00 farní sál.
1. 3. Popeleční středa, přísný půst od masa a újmy, 18.00
mše sv. s udělením popelce.
2. 3. Mše sv. v penzionu v 8.00.
3. 3. Návštěvy nemocných.
3. 3. Biskup Pavel Konzbul poprvé ve Slavkově, 18.00 mše
sv. v kostele a setkání s mládeží na faře.
18. 3. Večer chval, klášterní kaple 19.00 h.
25. 3. Duchovní obnova pro ženy, 9.00–17.00 DSR Malinovského, P. Pavel Habrovec.
26. 3. Misijní koláč při ranní mši v 8.30.
26. 3. Divadelní kavárna, Eliška Rejčka, 16.00 farní sál.
27. 3. Cestopisné promítání Elišky Rubešové „Cestování po
Švýcarsku“, 18.00 farní sál.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45), nebo si
setkání domluvte na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587,
slavkov@dieceze.cz, www.farnostslavkov.cz.

Zážitky z Dolomitů
V pondělí 27. března v 18 hodin ve farním
pastoračním centru se uskuteční přednáška
s promítáním paní Elišky Rubešové na téma
Zážitky z Dolomitů. Všechny zájemce srmš
dečně zveme.

Velikonoční výstava
Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích
Vás na Velikonoční výstavu kraslic, dekorací, pomlázek a perníčků, která se koná od
5. března do 20. dubna v Papouščí zoologické
zahradě v Bošovicích v Centru ekologické výchovy. Výstava je prodejní a je otevřena denně
včetně sobot, nedělí a velikonočních svátků.
V neděli 2. a 9. dubna od 13 hodin je připravena akce pro děti – zdobení perníčků.

Patnáct medailí z MČR pro Fides!
V sobotu 11. února proběhlo ve Svratce
u brněnské zoo Mistrovství České republiky
v zimním plavání – volný způsob. Vysoká
účast 164 plavců z 18 oddílů byla náročná na
přípravu i průběh závodu, ale pořádající oddíl
Fides Brno má bohaté zkušenosti i obětavé
členy. Vše klaplo. Po třech hodinách bojů
o každý metr a desetinu vteřiny ve vodě 1,3 °C
při teplotě vzduchu 0 °C mohli být vyhlášeni
vítězové a předány medaile, poháry i diplomy.
Plavci Fidesu získali ve 43 závodnících největší počet medailí, celkem 15. Sedm zlatých,
šest stříbrných a dvě bronzové. A jak k tomuto
úspěchu přispěli Slavkováci? Přijelo jich devět
a ve svých věkových kategoriích vybojovali
pět medailí. Zlatou Vlaďka Fialová, stříbro

www.komunitnicentrumkoralky.cz
FB: komunitní centrum Korálky
Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková

závodech v Sázavě a Olomouci. Plavce přivítá
Jana Matuštíková a Jarmila Mašová, bronz
venkovní bazén v Praze-Podolí v sobotu 4.
Svaťa Matuštík. Výborné výkony podali i další
března. Výsledky obou mistrovství se vyhodplavci slavkovské skupiny Fidesu. Šárka Třínotí, časy se sčítají a pořadatelé vyhlásí vítěze
sková si s přehledem doplavala pro bronzovou
a medailisty duatlonu – nejlepší plavce, kteří
medaili, Hela Pavézková skončila šestá, Jirka
se zúčastnili obou mistrovství republiky
Pospíšil pátý, Franta Zezula šestý stejně jako
Za zimní plavce V. Fialová
v zimním plavání.
Ivan Marek. Nováčci této sezony Jarmila
a Ivan se do ledové vody pustili
s vervou. Jejich výkonnost neustále
roste, dobře se umísťují i v jednotlivých závodech.
V průběžném hodnocení si Slavkovští po 16 soutěžích nevedou
špatně. Svoje kategorie zatím
vedou V. Fialová a letos ve vynikající formě J. Matuštíková, H. Pavézková je šestá, J. Mašová sedmá,
Š. Třísková osmá. S. Matuštík si
hlídá třetí příčku, F. Zezula je pátý,
J. Pospíšil šestý, Laďa Stejskal čtrnáctý. Ale nic není jisté, závody
pokračují až do 8. dubna a do
té doby se může mnohé změnit.
Druhá část MČR, tentokrát v prSlavkovští plavci • Foto: archiv plavců
sařském způsobu, čeká všechny po
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – březen
Pranostika: Na sv. Josefa, když jest krásný čas,
bude úrodný rok; prší-li nebo padá sníh, bude
mokro a neúroda.
Letošní zima byla pro nás neobvykle tuhá
a bohatá na sníh. Doufejme, že s Josefem
(19. 3.) jak říká pranostika skončí a zaručí
úrodný rok bez škůdců a nemocí. Přesto pokračujme v přehledu ochranných prostředků. Tentokrát se zaměříme na nejčastější choroby
a škůdce u peckovin.
Tak jako u jádrovin se po zimním období provádí ošetření proti přezimujícím škůdcům.
Vhodné je použít „ Jarní soupravu“ na začátku
rašení (asi konec března začátek dubna). Velmi
důležité je ošetření proti moniliové spále (hniloba peckovin) hlavně u meruněk a višní. Poprvé
na začátku kvetení a potom při dokvétání použijeme HORIZON 250 EW nebo ROVRAL
AQUALFO. Totéž u švestek při zabarvování
plodů (VII–VIII).
Puchrovitost slivoní se projevuje brzy po odkvětu zvětšováním a deformací plodů, které jsou
většinou světlejší, rohlíčkovitě zahnuté, mírně
hrbolaté, jsou větší a bez pecek. Na začátku rašení a potom před květem provedeme ošetření
přípravkem Champion 50WP.
Larvy pilatky švestkové vyžírají dužninu
a jádro nově vznikajících plodů. Projevuje tím,
že stromy bohatě kvetou, ale nemají žádné plody.
Ošetření je zapotřebí provést ve velmi krátkém
termínu, kdy opadlo 80–90 % květních plátků.
V tuto dobu použijeme CALYPSO 480 SC.
Tento přípravek použijeme také proti druhé generaci obaleče švestkového ve druhé polovině
července a je vhodné ho opakovat za 10-14 dní.
Vrtule třešňová napadá většinou až podzimní
odrůdy (chrupky). Ošetření se provádí 8–10 den
po výletu dospělců (tj. asi konec května až začátek června). Vhodný je přípravek Decis Mega.
Proti vajíčkům a nejmladším larvám se ošetřuje
asi 14–17 dnů po začátku výletu dospělců přípravky Calypso 480 SC nebo Reldan 22.
Nezapomínejme však na pravidelné hno-

DIA okénko

Přednášku zhlédlo 22 návštěvníků. Děkujeme touto cestou městu Slavkov u Brna za zapůjčení zasedací místnosti.
Další zajímavá přednáška se uskuteční v neděli 26. února od 17 hodin v zasedací místnosti
v I. patře slavkovské radnice. O přírodě Spojených států amerických bude přednášet Milan
Hrabovský a bude zaměřena zejména na stromy.
Největší prastaré sekvoje obrovské, nejstarší neklonovaný strom světa, nejstarší strom-borovice
zvaná Methuselah a další nej. Doplněna bude
spoustou fotografií. Můžeme se těšit na zajímavosti, o kterých se jinde nedovíme.

Na lednové členské schůzi jsme schválili program naší organizace na rok 2017. Naši členové
se zde mohli přihlásit na všechny zájezdy i na
rekondiční pobyt v Luhačovicích. Naše objednávka pro 40 osob je už obsazena. Velmi zajímavý zájezd do Valtic s návštěvou zámku
a zahrady, Národního vinařského centra a Národního zemědělského muzea na 6. června je už
také obsazen. Máme ještě několik volných míst
na zájezdy do Thermalparku v Dunajské Stredě
na 18. 4., 27. 6. a 26. 9. 2017, můžete se ještě
přihlásit v naší kanceláři v dětské části polikliniky. V úterý 28. února od 14 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu se setkáme s primářem MUDr. Alešem Hrubým, který představí
největší zdravotnické zařízení v našem městě B.
Braun Avitum Austerlitz s. r. o. Můžete se dozvědět o všech zdravotnických službách, které
poskytují, včetně Domova s úsměvem. V tomto
týdnu je také Světový den ledvin, co souvisí
s činností nejmoderněji vybaveného dialyzačního centra. Rozšířené rehabilitační služby
a další činnosti tohoto zdravotnického zařízení,
které po rekonstrukci slouží nejen občanům našeho města, ale i širokého okolí. Toto odpoledne
se také představí Studio zdravého obouvání
z Brna, pod vedením Mgr. Artura Kuhla, který
pohovoří o správném obouvání a péči o nohy.
Zájemci si budou moci objednat kvalitní vložky
do bot a nakoupit kvalitní přípravky na péči
o nohy. 28. března se uskuteční také zajímavá
přednáška Mgr. Leony Hrabovské: Sociální
dávky poskytované úřadem práce.
Naše organizace dostala jako sponzorský dar
nové glukometry ONE TOUCH Select Plus
Flex, které mohou zdarma dostat diabetici,
kteří se léčí u svých ošetřujících lékařů a tak
nemají nárok je získat ze zdravotního pojištění.
V setu je přesný glukometr, odběrné pero
s 20 jehlami a 10 testovacích proužků. Další
testovací proužky si můžete objednat v obou
slavkovských lékárnách a v prodejnách zdravotnických potřeb.
V předjaří bychom měli mít denně na talíři
listovou zeleninu. Chlorofyl, obsažený v rostlinách vzniká přeměnou sluneční energie na
vlákninu, sacharidy, kyslík a řadu vitaminů
a minerálů, které potřebujeme po zimě doplňovat. Vysaďte si do květináčku za okno zelené
bylinky, pažitku, semínka řeřichy do misky
s navlhčenou vatou a do otvorů v PET láhvi
s hlínou vysaďte cibulku, budete mít stále čerstvé zelené výhonky. Výbornou jarní zeleninou
jsou ředkvičky, kuličky plné zdraví, které jíme
čerstvé, nebo přidáváme strouhané do pomazánek. Na výbornou ředkvičkovou pomazánku
potřebujete svazek ředkviček, cibuli, uzený sýr
tofu, zakysanou smetanu, nebo bílý jogurt, sůl,
pepř a kousek másla. Pokrájenou cibuli a nahrubo nastrouhané ředkvičky podusíme na
másle do měkka a necháme vychladnout. Zatím
do misky nastrouháme nahrubo uzený tofu sýr,
přidáme zakysanou smetanu, osolíme a okořeníme a smícháme s dušenými ředkvičkami. Výbornou chuťovkou jsou menší ředkvičky,
naložené s česnekem v zavařovací sklenici.
Svaříme nálev z vody, octu, cukru, soli, přidáme celý pepř a bobkový list a zalijeme ve
sklenici naskládané ředkvičky s plátky česneku, nebo použijeme Deko. Uzavřeme víčkem
a necháme v chladu odležet aspoň 14 dní.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Marie Miškolczyová

jení neboť ovocný strom nebo keř, kterému dodáváme dostatek živin lépe odolává chorobám.
Podzimní hnojení ( hnojení do zásoby) by
mělo obsahovat více fosforu a draslíku. Dusík
být nemusí, protože přes zimu se vyplaví. Na
jaře začínáme hnojením na růst s větším množstvím dusíku. Pokračujeme s hnojivem s fosforem (superfosfát), který podporuje kvetení
a přidáme také stopové prvky (měď, železo, hořčík, síra…) a draslíkem, který podporuje vybarvování plodů a vyzrávání dřeva. Dostatečná
dávka pro hnojení je 3–4 kg na jeden ar =
100 m2. Tuto dávku rozdělíme na 3–5 dávek.
Granulovaná hnojiva jsou přijímána kořenovou
soustavou. Od aplikace hnojiva k příjmu kořeny
je nutná doba asi 10–14 dní. Rychlejší příjem
hnojiv zajistíme výživou listovými hnojivy jako
je Harmonie mikroprvky, Harmonie plod
a jiné ( Harmavit, Vegaflor…)
Po letošní dlouhé zimě, kdy teploty klesaly
pod –10 °C promrzla půda až do hloubky 50 cm
bude asi delší dobu trvat než se dostaneme k osívání záhonů zeleninou a výsadbě bramborové
sadby. Pokud zem částečně roztaje a bude
možno ji zpracovávat je vhodné rozhodit a zapravit hlouběji (asi 15 cm) do půdy Dusíkaté
vápno PERLKA. Účinek dusíkatého vápna je
založený na přechodné tvorbě kyanamidu – tato
fáze je závislá jednak na množství dusíkatého
vápna, druhu půdy, na vlhkosti a teplotě. Aplikace se urychlí na teplých a živých půdách, na
suchých a chladných se účinek zpomaluje. Dusíkaté vápno ničí nejen semena plevelů,ale také
vysetá semena užitkových rostlin. Proto bychom
dusíkaté vápno měli aplikovat nejpozději 6–14
dní před výsevem a zapravit hlouběji pod povrch
půdy. Zde je přehled dávkování a návaznost
ochranných lhůt: při 20g/m2 = 4–6 dní, 30g/m2
= 6–10 dní, 40g/m2 = 10–14 dní.
Do konce února je ještě možno objednat bramborovou sadbu jak je uvedeno v minulém zpravodaji nebo na www.zahradkari.cz/zo/slavkov
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Účastníci přednášky • Foto: archiv SOS

Cesta do Norska za polární kruh
V neděli 5. února proběhla další z cyklu
přednášek, které pořádá Slavkovský ochranářský spolek. O cestě za severní pól přes Finsko
do Norska, do ptačího ráje a vyhledávané oblasti birdwatcherů na poloostrov Varanger nás
seznámil Ing. Vlastimil Dobeš. Přednášku doplnil spoustou krásných fotografií zdejší krajiny a přírody. Do povídání se později zapojili
i jeho kolegové doc. MUDr. Čestmír Číhalík,
CSc. a ing. Jiří Novák. V diskusi jsme se pak
dověděli i další zajímavosti z této severské
země. O její vysoké životní úrovni, péči o životní prostředí a jeho ochraně. Dokonce pak
i o souvislostech s napoleonskými válkami.
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Slavkovský maškarák
Zveme vás na Slavkovský maškarák,
který se bude konat v sobotu 4. března od 19
hod. v SC Bonaparte. Předprodej vstupenek
probíhá každou sobotu v pohostinství U Černého lva od 18 h. nebo formou online prodeje
na webu www.maskaraklistky.jdem.cz. Těšíme se Vaši kreativitu a hojnou účast na této
znovu obnovené akci.

Dvě medaile do Slavkova u Brna
V pátek 3. února se v Ostravě-Vítkovicích
konalo Halové mistrovství Moravy a Slezska
mladšího a staršího žactva v lehké atletice.
Oddíl Atletika Slavkov u Brna z.s. reprezentovalo sedm závodníků. Výborných výsledků dosáhla již tradičně Natálie Křížková, která si
vybojovala v běhu na 150 metrů časem 19,78

Sebeobrana pro ženy
V poslední době dochází k nárůstu trestné
činnosti související se znásilněním, k fyzickému napadení a loupežím. Většina lidí zastává
názoru, že jim se to přece nemůže nikdy stát.
Většinou ale takové situace bývají nečekané
a je nutné správně reagovat a správně se zachovat. Proto neváhejte milé dívky a ženy! Dne
12. března se uskuteční seminář (workshop)
sebeobrany v Akademii bojových umění ve
Slavkově u Brna. Od 13 h do 16 h. se naučíte
základní prvky sebeobrany, zvýšíte si sebevědomí a už během tréninku si vyzkoušíte aplikovat obranu na reálném napadení od našich
trenérů. Znalostí sebeobranných technik a taktik tak snižujete riziko zranění při napadení.
Nemůžeme Vám slíbit, že po semináři budete
nepřemožitelné bojovnice, ale můžeme Vám
garantovat, že se Vaše šance na ubránění mnohonásobně zvýší. Seminář povede Petr Hlaváč
– instruktor s mnohaletými zkušenostmi v oblasti bojových umění. Více informací naleznete
ph
na www.akademie.asia.
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Slavkovští atleti • Foto: archiv atletů

sekundy stříbrnou medaili a v dalších dvou disciplínách obsadila krásná 5. místa. Kvalitní výsledek očekávali trenéři také od Patrície
Pavlíkové a ta je nezklamala. V dálkařském
sektoru si dolétla pro bronzovou medaili za
skok dlouhý 461 cm a v běhu na 60 metrů překážek si vybojovala finálovou účast. Velmi příjemným překvapením a dalším příslibem pro
oddíl se stal Pavel Peksa, který se při svém
prvním startu ve slavkovském dresu v běhu na
300 metrů umístil na fantastickém 5. místě
časem 45,95 sekundy. Svůj velký běžecký den
podtrhl i finálovou účastí a 7. místem v běhu
na 60 metrů. Pochvalu za snahu a dobrou reprezentaci slavkovské atletiky zaslouží i Barbora Šujanová, Sarah Vinklerová a Nela
trenéři
Navrátilová.

Skokanské závody v Hustopečích
Marek Hrubý obsadil na závodech ve
skoku vysokém v Hustopečích 2. února výkonem 140 centimetrů pěkné 6. místo, když mu
stříbrná medaile unikla jen na pokusy. Soutěž
byla velmi vyrovnaná a závodníci na 2. až 6.
místě dosáhli stejného výkonu.
Druhým podnikem skokanského přeboru byl
22. ročník Brněnské laťky. Závody se konaly

8. února v brněnském obchodním centru Olympia. Tam si Marek přivezl výbornou formu
a skvělým výkonem 152 cm závod s přehledem
ovládl a vylepšil si osobní rekord o celých 9 cm.
Navíc další výška 155 cm mu unikla jen těsně.
Povedenými výkony na obou závodech si tak
Marek zajistil titul přeborníka Jihomoravského
trenéři
kraje. Gratulujeme.

Příměstský tábor
Dětský klub Němčánek pořádá jarní příměstský tábor pro děti 1.–5. tříd ve dnech 13.–17.
března v dětském klubu Němčánek v Němčanech 98 na téma Malý detektiv. Klub bude
otevtřen od 7 do 18.30 hodin. Tábor je zdarma,
děti si pouze uhradí oběd a jízdné. Přihláška
a další informace na www.nemcanek.cz.
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Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Michal Boudný, Veronika
Brázdilová, Jan Hudec, Ing. Ladislav Jedlička, Ing. Libor Válka,
Dagmar Živníčková.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.
Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov.
Distribuce: Ludmila Jachymiáková, Slavkov
Příjem inzerce do čísla 3/2017
Uzávěrka pro inzerci je pátek 24. března do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 3/2017
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 21. března.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 25. února 2017

Fotbalisté Slavkova • Foto: archiv fotbalistů

Zimní příprava fotbalistů Slavkova
Fotbalisté SK Slavkov zahájili v prvních lednových dnech tolik „oblíbenou“ zimní přípravu
na jarní část sezony 2016/2017. Pode vedením
nového, respektive staronového trénéra Radka
Májka probíhá tvrdý drill v podobě kondičního
tréningu a posilování, které by mělo naše hráče
připravit na boje o mistrovské body. V rámci
této přípravy absolvují naši fotbalisté i pět přípravných přátelských zápasů, které sehrají na

umělé trávě v Brněnských Ivanovicích respektive ve Vyškove a generálku na jaro odehrají
s Drnovicemi na hřisti v Drnovicích.
Rozpis přípravných zápasů:
18. 2., 15.00 – Hodějice, UT Br. Ivanovice
26. 2., 9.00 – Bohdalice, UT Br. Ivanovice
4. 3., 15.00 – Rajhrad, UT Br. Ivanovice
11. 3., 15.00 – Křižanovice, UT Vyškov
18. 3., 10.15 – Drnovice, v Drnovicích

KALENDÁŘ AKCÍ – BŘEZEN 2017
Datum

4. 3.
11. 3.
23 .3.

25. 3.
26. 3.
27. 3.
31. 3.

hod.

akce/místo konání

19.00 Slavkovský maškarák, SC Bonaparte, hraje Modul
19.00 Bigband Brno a M. Křížka, E. Skálová a R. Novotný
Zahájení sezony na zámku
Zahájení výstavy Per Vobis (do 15. 5.), před kavárnou
Zahájení výstavy Rada Vacátko (do 18. 5.), Šetlík
Zahájení výstavy Ve víru Velké války, do 30. 7. 2017, OK galerie
19.00 Představení Mandarinková Izba, SC Bonaparte
16.00 Divadelní kavárna: Slavkovský folklor, katolická fara
18.00 Beseda E. Rubešové Zážitky z Dolomitů, pastorační centrum katolické fary
19.00 Poutníci koncert – Karas 60 let, SC Bonaparte

pořadatel

Hadica production
SC Bonaparte
ZS-A
ZS-A
Folklor Slavkovska
ř.-k. farnost
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Tel.: 515 537 537

http://www.citymail.cz

obchod@vivo.cz

NAJEĎTE NA VÝHODNÝ
SERVISNÍ PROGRAM
Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 %
za servis, díly i příslušenství.

Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných
dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.
Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO-BAYER,s.r.o., Bučovická 299, Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122, www.autobayer.cz
AUTO-BAYER,s.r.o., U Vlečky 665, Brno-Modřice
Tel.: 547 216 078, www.autobayer.cz

