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Vážení spoluobčané, zimní ob-
dobí, jehož průběh, vyjádřeno slovy
klasika, se nám doposud mohl
a i nadále může zdát poněkud ne-
šťastným, se pozvolna blíží ke
svému konci. S napětím budeme
v následujících dnech a týdnech vy-
hlížet, zda se zima ještě alespoň
krátce přihlásí o svá práva či ply-

nule přejde do jarního období. Klimatické podmínky nás
stále častěji udivují. Odborná i laická veřejnost vedou di-
skusi, zda se jedná pouze o dočasnou shodu okolností či
se s podobným charakterem zimy budeme v budoucnu
setkávat stále častěji. 

V uplynulých dnech mnozí z nás, sportovní nadšenci
i příležitostní fanoušci, se zaujetím sledovali výkony na-
šich sportovců na velkolepých olympijských hrách v ru-
ském Soči. Obdivovali jsme jejich talent, dovednosti
i snahu po úspěchu, k němuž někdy chybělo potřebné
štěstí, jindy přišlo nešťastné zakolísání či náhlý nezdar.
Já osobně jsem přesvědčen, že výkony našich sportovců,
kteří dosáhli na stupně vítězů a získali cenné medaile, (Pokračování na str. 3)
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čímž se jim splnil životní sen, si zaslouží náš obdiv
a úctu. Stejně však i ti, kteří v obrovské světové kon-
kurenci skončili těsně pod vrcholem na mnohdy ne-
oblíbeném čtvrtém místě s medailí „bramborovou“
nebo obsadili další místa v první desítce, což však
tentokrát pro ně bylo vesměs životní odměnou za
dosavadní sportovní kariérou. I tito všichni nám
udělali obrovskou radost. Výkony našich úspěšných
reprezentantů v nás vyvolávaly silné emoce
a v očích se nám leskly slzy štěstí a hrdosti, že i naše
malá země má sportovce, na které můžeme být před
celým světem právem hrdi. Nejen jména Sáblíková,
Soukalová, Samková, Moravec či Soukup, ale i Vít-
ková, Pančochová, Ledecká, Sudová, Strachová, Er-
banová, Bauer, Vrabcová-Nývltová či obdivuhodný
Bank jsou pro nás opravdovými hrdiny a hrdinkami.
Blahopřejeme.       
Informace ze 13. mimořádného zasedání ZM

V minulém čísle SZ jsem vás informoval o něko-
lika investičních záměrech, které byly předloženy
na 13. mimořádné zasedání ZM dne 10. 2. 2014. Byl

Pfiíroda ve Slavkovû

Slavkov očima návštěvníka je malebné měs-
tečko s možnostmi vyžití všeho druhu. Díky

našim předkům, jejich plánování a uvážlivému
rozvoji města disponuje dnes Slavkov několika
zónami: sportovní (s golfem, koupalištěm, sta-
dionem a přilehlými sportovišti), rekreační
zónou v centru města (zámecký park), průmys-
lovou zónou na jihu a východě města atd. Díky
promyšleným protipovodňovým úpravám v řádu
desítek milionů korun má dnes naše město na
dohled od centra i biotop s jezírky, jenž příznivě
ovlivňuje klima ve městě a který je domovem
mnoha živočichů. Obyvatelé si těchto daných
dispozic váží a trvale se snaží o jejich rozvoj.

Foto: B. Maleček Foto: 2x R. Lánský
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V sobotu 1. února se na náměstí před radnicí konaly
ve spolupráci s Rostěnicemi, a.s. již 8. vepřové hody.
Návštěvníci měli možnost během dopoledne ochutnat
zabíjačkovou polévku, ovar, vařená játra, ledviny, ja-
zyky, srdíčka a zakoupit si čerstvé maso, uzeniny
a jiné speciality u stánků ZD Rostěnice. Byl zde při-

• mně se tam líbila ta muzika
• mně se líbilo, jak ten pán dělal srandy
• mně se líbil ten pohádkový dům
• ty lavičky
• jak jsem potkala na karnevalu kamarádku
• líbily se mi všechny masky na dětech
• líbilo se mi, jak zpívali a tancovali
• mně se líbilo, že jsem mohl tancovat. 

Tak na karnevale se školkou zase za rok na shle-
danou.

Jana Cenková a Jarmila Volešová, učitelky třídy Berušek

Uběhl rok a na děti z MŠ Zvídálek opět čekal
velký pohádkový karneval. Rodiče svým dětem při-
chystali kostýmy a děti se jako kouzlem proměnily
v princezny, víly, piráty, zvířátka a další pohádkové
bytosti. 

Všichni jsme se sešli ve středu 29. ledna v gym-
nastickém sále ZŠ Komenského. Program zajistilo
divadlo Slunečnice z Brna. Na karnevale zazněly
nejoblíbenější melodie z pohádek a dětských filmů
např. Pyšná princezna, Saxana, Tři veteráni, Šíleně
smutná princezna a mnoho dalších. Zpěváci tohoto

Pohádkový karneval v Mateřské škole Zvídálek
divadla pravidelně účinkují na hudební scéně Měst-
ského divadla v Brně. Jejich profesinální zpěv se
rozléhal po celém prostoru a měl u dětí i dospělých
veliký úspěch. Všichni jsme společně s nimi zpívali,
tancovali, dělali vláčky a celý karneval si s radostí
a úsměvem užívali. Na otázku: Co se ti líbilo na kar-
nevale? děti odpovídaly:
• no, ona tam byla kamarádka a byla za princeznu na

hrášku
• líbilo se mi tancování a písničky
• mně se líbil kamarád, jak byl za supermana

praven i stánek s občerstvením, kdy si hosté mimo jiné
mohli dát i svařené víno na zahřátí. Za úspěch této
akce kromě již zmíněné a.s. Rostěnice patří dík také
pracovníkům TSMS a manželům Durkovým za tech-
nické zajištění celé akce.

MgA. Martin Křížka

Osmé
vepřové hody

Městská zabijačka Foto: 3x B. Maleček
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)
zde mimo jiného projednán a schválen návrh na
postupnou obnovu místních komunikací pro ob-
dobí 2014 a 2015, včetně financování nákladů
na zpracování projektových dokumentací (PD)
na rekonstrukce ulic Smetanova, Malinovského,
Polní, Nádražní a Havlíčkova. Na příští zasedání
ZM bude předložen návrh na financování PD re-
konstrukce silničních těles v ulici Slovanská a na
Koláčkově náměstí. Předpokládáme, že v květnu
budeme moci na dalším mimořádném zasedání
ZM schválit návrh vlastní realizace několika
z výše uvedených investičních akcí v celkovém
objemu 7,5 mil. Kč prostřednictvím rozpočtu
města v roce 2014. 

ZM se na svém posledním zasedání zabývalo
také dalšími dvěma velmi významnými záměry,
jejichž hlavními realizátory a investory jsou jiné
organizace, avšak u nichž je vyžadována úzká
součinnost a spolupráce města. ZM bylo sezná-
meno se záměrem Hasičského záchranného
sboru JMK (HZS JMK), který by chtěl ve Slav-
kově u Brna (včetně dalších dvou měst JMK)
v příštím roce postavit novou hasičskou zbroj-
nici, což bylo ze strany ZM jednomyslně podpo-
řeno vyslovením souhlasu k zahájení jednání
o spolupráci s HZS JMK za účelem výstavby
nové stanice v ulici ČSA (pozemky mezi řekou
Litavou a autobusovým nádražím, tzv. bývalá cu-
krovarnická váha). V současné době již probíhají
intenzivní jednání o řešení majetkoprávních
vztahů k pozemkům a současně i kapacitních
možnostech využití celého prostoru. V úvahu při-
padá nejen výstavba potřebného zázemí pro pro-
fesionální hasiče, ale zvažujeme i možnost
přemístění dobrovolných hasičů ze stávající bu-
dovy na Malinovského náměstí do těchto míst,
což je však podmíněno zajištěním potřebného
prostoru pro jejich řádnou činnost a samozřejmě
případnými nároky na spolufinancování celého
záměru ze strany města. ZM odsouhlasilo také
potřebné finanční prostředky na studii provedi-
telnosti celého záměru, která bude zásadní pro
další rozhodování ZM i HZS JMK. Výstavba
nové hasičské zbrojnice je pro tuto složku Inte-
grovaného záchranného systému zcela zásadní
a znamenalo by to definitivní stabilizaci výjez-
dové skupiny profesionálních hasičů ve Slavkově
u Brna na dlouhá léta. Jsem velmi rád, že ZM to-
muto záměru dalo jednoznačně zelenou a je při-
praveno vytvořit pro jeho úspěšnou realizaci
veškeré potřebné podmínky. 

ZM bylo též podrobněji seznámeno s při -
pravovaným záměrem rekonstrukce silnice
III/0501, na který je v současné době zpracová-
vána projektová dokumentace pro územní řízení.
Silnice je ve vlastnictví JMK, který by měl být
současně i prostřednictvím Správy a údržba sil-
nic JMK investorem celé akce. Financování se
předpokládá prostřednictvím fondů EU. Ve své
podstatě se jedná o tzv. průtah městem, který po
sjezdu ze silnice I/50 vede ulicemi Špitálská,
Kollárova, ČSA, B. Němcové, Lidická a Bučo-
vická s výjezdem zpět na výše uvedený obchvat
našeho města po silnici I/50. Vlastní realizací
této stavebně i finančně náročné akce by mělo
dojít nejen ke zkvalitnění silničního tělesa, ale
též ke zklidnění dopravy (zvýšení plynulosti
provozu a bezpečnosti chodců), k výstavbě par-
kovacích stání podél této komunikace, k po-
měrně zásadní úpravě křižovatek v celé její trase
(včetně výstavby dvou kruhových v ulicích ČSA
a Bučovická). Součinnost města se předpokládá
v realizaci rekonstrukce chodníkových těles,

a pravidelně vyhodnocujeme. V minulém roce
jsme již opakovaně neudělili souhlas k umístění
nových VHT. Jsme přesvědčeni, že v současné
době není tato oblast ve Slavkově u Brna zásad-
nějším problémem, což bylo a prozatím i nadále
zůstává hlavním důvodem, že hazard není regu-
lován nad rámec obecně platných zákonů
a norem. V souladu s těmito právními předpisy
nakládáme i se zdroji, které do rozpočtu města
ze sázkových her plynou a jsou využívány na ve-
řejně prospěšné činnosti v oblastech kultury,
sportu, školství, sociálních služeb či v souladu
s pravidly k poskytování dotací a grantů. V roce
2013 se jednalo o částku 3,6 mil. Kč. Významu
této problematiky jsme si skutečně plně vědomi
a hodláme se jí i nadále pečlivě věnovat. V pří-
padě, že by se objevil ná znak snahy firem pod-
nikajících v tomto oboru o přemístění těchto
zařízení v důsledku nedávného rozhodnutí Sta-
tutárního města Brna ve věci regulace hazardu
z Brna k nám do Slavkova u Brna, jsme připra-
veni vzniklou situace okamžitě a razantně řešit.   
Výroční členské schůze

V průběhu 1. čtvrtletí kalendářního roku se
zpravidla konají výroční členské schůze mnoha
organizací, spolků či sdružení, kterých mám
možnost jako pozvaný host se zúčastnit a sezná-
mit se s hodnocení jejich činností za předcháze-
jící kalendářní rok, plány a záměry pro budoucí
období i problematikou těchto neziskových sub-
jektů, které jsou velmi často a aktivně zapojeny
i do společenského a kulturního života ve městě.
ZM si je tohoto faktu velmi dobře vědomo a pro-
střednictvím dotací a grantů se snaží jejich čin-
nost dlouhodobě podporovat. Nejinak tomu bude
i v letošním roce, kdy v rozpočtu města je pro
tuto oblast vyčleněna částka 1,0 mil. Kč, které
budou v průběhu března, po vyhodnocení celého
souboru žádostí, uvolněny na podporu jmenovi-
tých akcí. Věřím, že se mi podaří představitele
organizací přesvědčit, aby výsledky své činnosti
v roce 2013 i plány pro rok 2014 prezentovali ve-
řejnosti na stránkách SZ. Doposud jsem se
zúčastnil výročních členských schůzí Junáka,
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Slavkov
u Brna a ZO Českého svazu chovatelů, která si
připomíná v letošním roce 90. výročí svého za-
ložení. Všechny tyto organizace si zaslouží po-
děkování za svou záslužnou a úspěšnou činnost.     
Informace o setkání se starosty

Poslední únorový den se uskuteční pravidelné
čtvrtletní setkání starostů slavkovského regionu,
kde budou podány nejen aktuální informace
z odborů Městského úřadu Slavkov u Brna, které
vykonávají v rámci přenesené působnosti výkon
státní správy, ale i další důležité informace od ji-
ných zástupců složek Integrovaného záchran-
ného systému Jihomoravského kraje. Starostové
se díky tomuto mohou seznámit s aktuální situ-
ací v oblasti bezpečnosti a silniční dopravy (Po-
licie JMK), záchranné služby (Zdravotní
záchranná služba JMK), požární ochrany (Ha-
sičský záchranný sbor JMK). Budou zde taktéž
podány první informace v rámci projektu pod-
pořeného Svazem měst a obcí ČR pro oblast me-
ziobecní spolupráce, ke kterému se Město
Slavkov u Brna přihlásilo. O podrobnostech
z tohoto jednání vás budeme informovat na
stránkách příštího čísla SZ.

Vážení spoluobčané, přeji vám pohodový
zbytek této zvláštní zimy, klid a pohodu v duši,
jejichž hodnoty často narůstají se zvyšující se in-
tenzitou slunečního svitu a prodlužujícího se
dne. Ing. Ivan Charvát, starosta města

úpravě veřejných prostranství v sousedství sil-
nice, popř. modernizaci veřejného osvětlení. 

ZM bylo podrobně informováno o bezpeč-
nostní situaci v našem městě i regionu v roce
2013, což zde osobně prezentovali vedoucí Po-
licie ČR, Územního odboru Vyškov a Boskovice
plk. Ing. Jiří Dokoupil a vedoucí Policie ČR,
Obvodního oddělení Slavkov u Brna por. Bc.
Karel Lebeda. Zastupitelé získali ucelené infor-
mace o problematice v oblastech dopravy a ve-
řejného pořádku včetně přehledu trestných činů
a jejich objasněnosti. O zpracování zprávy s po-
drobnějšími informacemi, které by mohly být
zveřejněny na stránkách SZ v příštím čísle, jsme
požádali vedení Policie. Velmi potěšující pro nás
byla informace, že z hlediska hodnocení bezpeč-
nosti v rámci téměř 550 obvodních oddělení na
celém území České republiky se Slavkov u Brna
umístil na 16. místě. Pod dojmem událostí z pře-
lomu roku (krádeže v rodinných domech) však
tato pozitivní zpráva zůstává malinko zastíněná.
V současné době připravujeme ve spolupráci
s Krajským ředitelstvím Policie JMK několik
akcí v oblasti prevence zaměřenou na bezpeč-
nost v oblasti nemotorové dopravy (cyklisté) či
prevence zaměřené pro cílové skupiny dětí a se-
niorů, které bychom chtěli uskutečnit v průběhu
prvního pololetí 2014. Taktéž o těchto preven-
tivních akcích vás budeme informovat.

ZM bylo informováno o aktuálním stavu ře-
šení Napoleonské expozice, která byla po roz-
hodnutí Vrchního soudu v Olomouci v důsledku
předběžného opatření uzavřena, přičemž se celá
záležitost vrátila ke Krajskému soudu v Brně, ke
kterému byla následně doručena nová žaloba ze
strany obchodní společnosti AusterlitzPro, s je-
jímž obsahem jsme se následně podrobně sezná-
mili. Jelikož nám byl ze strany Krajského soudu
prodloužen termín pro vyjádření se k žalobě (na
přípravě těchto podkladů intenzivně pracujeme),
kontaktovali jsme zplnomocněného zástupce ža-
lobců, se kterým jsem se následně v rámci vele-
trhu cestovního ruchu Regiontour 2014 osobně
sešel. Přestože i nadále všichni trvají na obsahu
žaloby, stejně jako my na tom, že jsme v celé zá-
ležitosti vědomě nepochybili, návrh vyřešit náš
spor mimosoudní cestou (dohodou o narovnání
vztahů) neodmítl. V uplynulých dnech jsme
návrh takového řešení zaslali prostřednictvím
naší advokátky firmě AusterlitzPro. Prvořadým
a hlavním cílem je pro nás co nejdříve celý spor
vyřešit a expozici zpřístupnit veřejnosti. 

V závěru bloku informací z výše uvedeného
mimořádného zasedání ZM mi dovolte, abych
všem jeho členům poděkoval za velmi konstruk-
tivní přístup při řešení projednávaných bodů,
kterými se bude ZM i v budoucnu, po jejich dal-
ším rozpracování, zabývat.        
Problematika hazardu

Krátce bych se chtěl dotknout problematiky
hazardu, což je věc, která je nejen ve Slavkově
u Brna v posledních měsících poměrně hodně di-
skutovaná. Ve městě jsou v současné době pro-
vozovány výherní hrací přístroje (VHP), které
jsou v souladu s příslušnými zákony povolovány
Městským úřadem Slavkov u Brna (celkem 6
kusů) a výherní hrací terminály (VHT), jejichž
povolování je plně v kompetenci Ministerstva fi-
nancí ČR. Jednotlivá zařízení jsou umístěny na
osmi adresách (5 restaurací a 3 herny). Přestože
město nemá v současné době vyhlášku o regulaci
(či plném zákazu) hazardu na svém území, prob-
lematikou se dlouhodobě zabýváme, stav ve spo-
lupráci s městskou i státní policií monitorujeme
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

74. řádná schůze RM – 22. 1. 2014

Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM schvaluje program a termíny schůzí RM a zase-
dání ZM na I. pololetí roku 2014.

2. RM doporučuje ZM odsouhlasit předložený záměr re-
konstrukce silnice III/0501 dle předložené situace z doku-
mentace pro územní řízení pod názvem: „III/0501
SLAVKOV – PRŮTAH“, kde investorem je SÚS JMK.

3. RM bere na vědomí předložený zápis z komise pro
rozvoj města 11-2014.

4. RM bere na vědomí o aktivní záplavové zóně Pro-
středníčka.

5. RM doporučuje ZM schválit upravený návrh opatření
„Postup při prodeji pozemků z majetku města“ uvedený
ve zprávě.

6. RM na základě na základě doporučení komise pro
rozvoj města nesouhlasí se změnou dopravního značení
na ul. Havlíčkova a Smetanova.

7. RM bere na vědomí informaci o návrhu na zajištění
postupné obnovy zámku.

8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 910
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka
k provedení stavby – hlavní domovní vedení NN k RD č.p.
768 na ul. Špitálská v k.ú. Slavkov u Brna.

9. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu sjezd k provozovně na pozemku p. č. 334/4 k silnici
III/4191, km 0,146, ulice ČSA, na pozemku p.č. 3774/4, přes
pozemek města Slavkov u Brna parc. č. 337/9 a 338/1.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce, a. s., na pozemku parc. č. 3583/2 (stavba s ná-
zvem „Slavkov, kabel NN pí Kostelníková“).

11. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
částí pozemků parc.č .340/2 a 340/3 oba ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna.

12. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města
č. 12-2014.

13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 2499,
která zakládá právo stavebníka k provedení stavby - pří-
pojky IS (vodovod, kanalizace, plyn, NN), vstupní chodník
a sjezd na komunikaci k RD typ B1, B2, B3 a B4 na ulici
Slovanská v rámci stavby „Bytový komplex Slovanská“.

14. RM schvaluje za podmínky schválení příslušného
rozpočtového opatření zastupitelstvem města uzavření
smluv s poskytovateli o poskytnutí dotací v následující
výši: Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín (Cha-
ritní pečovatelská služba 485 000 Kč, Charitní centrum
denních služeb 165 000 Kč, Charitní poradna 150 000 Kč),
Rodinná pohoda o.s. Vyškov (Centrum denních služeb „Po-
hoda“ Slavkov u Brna 90 000 Kč, Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi 25 000 Kč, Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se ZP 10 000 Kč, Odlehčovací
služby 35 000 Kč, Raná péče 10 000 Kč). RM dále schva-
luje uzavření smluv o příspěvku na financování sociálních
služeb podle předloženého vzoru s obcemi správního ob-
vodu.

15. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:
č. 1 – Příspěvky obcí na charitativní činnost, č. 2 – Pěs-
tounská péče, č. 3 – Přijetí daru ze Švýcarska.

16. RM doporučuje ZM schválit předložený rozpočtový
výhled 2015–2018.

17. RM bere na vědomí zápisy z jednání komise pro
sport a volný čas č. 2013/6 a č. 2013/7.

18. RM bere na vědomí informaci o inventarizaci pro-
pagačních materiálů.

19. RM bere na vědomí informaci o konání cyklistické
akce Závodu míru 2014 a o průjezdu městem Slavkov
u Brna dne 2. 5. 2014 a schvaluje žádost o partnerství při

51. mimořádná schůze RM –
10. 2. 2014

1. RM schvaluje poskytnutí zálohy na provoz příspěv-
kové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz v celkové výši
1 134 000 Kč a ukládá řediteli ZS-A předložit na příští
schůzi RM rozdělení příspěvku za 1. čtvrtletí.

52. mimořádná schůze RM –
20. 2. 2014

1. RM bere na vědomí znění návrhu dohody o narov-
nání ve věci napoleonské expozice.

2. RM ukládá řediteli ZS-A zajistit převzetí prostor
předzámčí od nájemce CORIDA CZ, s.r.o. a předání prostor
panu Eduardu Andrlovi (včetně přepisů energií a médií)
podle nájemních smluv z 31. 1. 2014 a předložit o tom
informaci na schůzi RM 5. 3. 2014.

přípravě Závodu míru 2014 a o podporu ve formě spolu-
práce na organizaci a zabezpečení úspěšného průjezdu
městem Slavkov u Brna.

20. RM bere na vědomí vyúčtování TSMS – vzpomínkové
akce 2013.

21. RM schvaluje převedení finančních prostředků z re-
zervního fondu TSMS na úhradu plateb za elektrickou ener-
gii ve výši 265 tis. Kč a plynu ve výši 15 tis. Kč.

22. RM odkládá zprávu TSMS ve věci odprodeje vozidla
MP – 13 na příští schůzi.

23. RM schvaluje vytipované kamerové body a kame-
rové zkoušky.

24. RM bere na vědomí datum zápisu do MŠ Zvídálek
na školní rok 2014/2015.

25. RM bere na vědomí omezení provozu MŠ Zvídálek
v době jarních prázdnin.

26. RM bere na vědomí přehled podaných stížností na
MěÚ za IV. čtvrtletí roku 2013.

27. RM bere na vědomí informaci o leteckém snímko-
vání města Slavkov u Brna a pověřuje místostarostu jed-
náním s JAS AIR CZ spol. s r.o. o podmínkách pořízení
leteckých snímků města.

28. RM předkládá ZM žádost o připojení se k meziná-
rodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

29. RM schvaluje uspořádání ochotnického divadelního
festivalu Divadelní dny 2014. RM současně stanoví výši
vstupného 80 a 90 Kč pro veřejnost a 30 Kč za osobu pro
hromadné objednávky vstupenek pro školy a školky.

30. RM ukládá starostovi řešit prostřednictvím městské
policie stání autobusu ve Smetanově ulici na veřejné zeleni.

31. RM schvaluje rozpočet MěÚ na rok 2014 v předlo-
ženém znění za podmínky přijetí dotací na výkon státní
správy pro MěÚ za činnosti zajišťované odborem SV.

32. RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok
2014 a výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jed-
notlivé položky pro MěÚ a městskou policii.

1. ZM bere na vědomí informace o bezpečnostní situaci
ve městě a regionu.

2. ZM schvaluje následující rozpočtová opatření: č. 1
Příspěvky obcí na charitativní činnost, RO č. 2 – Pěstoun-
ská péče, RO č. 3 – Přijetí daru ze Švýcarska, RO č. 4 –
Přesun mezi položkami IR - projektová dokumentace, RO
č. 5 - Přesun mezi položkami IR – Nová hasičská zbrojnice
– studie proveditelnosti.

3. ZM schvaluje předložený záměr rekonstrukce silnice
III/0501 dle předložené situace z dokumentace pro
územní řízení pod názvem: „III/0501 SLAVKOV – PRŮ-
TAH“, kde investorem je SÚS JMK.

4. ZM schvaluje návrh na postupnou obnovu místních
komunikací pro rok 2014 a 2015 v předloženém znění.

13. mimořádné zasedání ZM – 10. 2. 2014
5. ZM souhlasí se zahájením spolupráce s HZS JMK za

účelem výstavby nové hasičské stanice na pozemcích
parc. č. 340/1, 340/2, 340/3 a 341/6 v k. ú. Slavkov
u Brna.

6. ZM neschvaluje připojení se města Slavkova u Brna
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

7. ZM stanovuje: výši odměn neuvolněným členům za-
stupitelstva města Slavkova u Brna v souladu s nařízením
vlády č. 459/2013 Sb., s platností ode 31. 1. 2014 takto:
člen rady města 2570 Kč, předseda výboru 1560 Kč, před-
seda komise 1560 Kč, člen komise rady 0 Kč, člen výboru
0 Kč, člen zastupitelstva města 660 Kč. V případě souběhu
funkcí neuvolněných členů ZM stanovuje odměny takto:
člen RM a současně předseda výboru nebo komise 4130
Kč, člen ZM a současně předseda výboru nebo komise
2220 Kč.

8. ZM uděluje cenu města a medaili města Ing. Pavlu
Dvořákovi při příležitosti ukončení jeho pracovního po-
měru tajemníka MěÚ Slavkov u Brna a jeho nástupu do
funkce vedoucího Úřadu vlády ČR.

Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení dis-

tribuční soustavy bude přerušena ve Slavkově
u Brna dodávka elektrické energiedne 6. 3.
2014 od 7.30 do 14.30 hodin.

Vypnutá oblast: Slavkov u Brna, Smeta -
nova 534, 535, 536, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 549, 553, 807.

Děkujeme Vám za pochopení. 
E.ON Česká republika, s.r.o.

Zasedání zastupitelstva města
V pondělí dne 24. 3. 2014 se v 17 hodin

koná v zasedací místnosti městského úřadu ve-
řejné 14. řádné zasedání zastupitelstva města. 

1. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření v předloženém znění: RO č. 4 - Přesun mezi po-
ložkami IR – projektová dokumentace, RO č. 5 – Přesun
mezi položkami IR – Nová hasičská zbrojnice – studie
proveditelnosti.

2. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1
ke smlouvě o výpůjčce se Zámkem Slavkov – Austerlitz.

3. RM bere na vědomí uzavření aktualizované smlouvy
o pojištění majetku zahrnující i pojištění stavby při reali-
zaci akce: „Přestupní uzel IDS Nádražní – Slavkov u Brna“.

4. RM doporučuje ZM schválit návrh na postupnou ob-
novu místních komunikací pro rok 2014 a 2015.

5. RM doporučuje ZM zahájit spolupráci s HZS JMK za
účelem výstavby nové hasičské stanice na pozemcích
parc. č. 340/1 a 340/3 v k.ú. Slavkov u Brna.

50. mimořádná schůze RM – 30. 1. 2014
6. RM bere na vědomí vzdání se členství a předsed-

nictví Ing. Pavla Dvořáka ve školských radách ZŠ Komen-
ského a ZŠ Tyršova ke dni 31. 1. 2014.

7. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 5
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8. 12.
1998 s E-COM, s.r.o., za podmínky, že nájem zámeckých
valů skončí v okamžiku ukončení nájemní smlouvy ze
dne 28. 1. 2009 na prostory Zámecké restaurace mezi
městem jako pronajímatelem a CORIDA CZ, s.r.o., jako
nájemcem.

8. RM schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy
na prostory Zámecké vinárny s panem Eduardem An-
drlou.

9. RM schvaluje program 13. mimořádného zasedání
zastupitelstva města.
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75. řádná schůze RM – 5. 2. 2014
1. RM schvaluje rozpočet a příspěvek na provoz, čerpání

fondů, odpisový plán, mzdový limit a počet zaměstnanců
a závazné ukazatele příspěvkové organizace TSMS pro rok
2014 v předloženém znění. RM dále ukládá řediteli ZS-A
předložit samostatně rozpočet napoleonské expozice v čle-
nění příjmy – výdaje za jednotlivé měsíce roku 2014 za před-
pokladu jejího celoročního uzavření.

2. RM schvaluje rozpočty, čerpání fondu školských příspěv-
kových pro rok 2014 v předloženém znění a uvedeným pří-
spěvkem na provoz od zřizovatele.

3. RM schvaluje čerpání fondu a závazné ukazatele škol-
ských příspěvkových organizací města Slavkov u Brna v před-
loženém znění.

4. RM schvaluje rozpočet Městské policie Slavkov u Brna
pro rok 2014 v předloženém znění.

5. RM odkládá zprávu ve věci předfinancování nákladů
ZS-A.

6. RM schvaluje směrnici o zadávání zakázek malého roz-
sahu v předloženém znění.

7. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části pozemku
parc. č. 2818/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 55 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů
MUDr. Heleny a Ing. Jaroslava Slámových za kupní cenu ve
výši 700 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 3109-006/2014,
zpracovaného Ing. Evou Váhalovou. Přesná výměra prodá-
vané části pozemku bude určena geometrickým plánem. Ku-
pující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem.

8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města na parc. č. 1087/11 v k.ú. Slavkov
u Brna, která zakládá právo stavebníka SK Beachvolleyball
Slavkov ke stavbě „Rekonstrukce terasy a dostavby altánku“,
za podmínky zachování zeleně – 5 ks bříz.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na po-

zemku parc. č. 1650/1 (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN
B.Braun Avitum“).

10. RM uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku parc. č.
2647/1 (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN MÜHL HEIM“).

11. RM bere na vědomí aktuální rozsah systému místního
rozhlasu.

12. RM ukládá řediteli ZŠ Komenského pro případ změny
správy místnosti 105 v suterénu budovy č.p. 495 na Komen-
ského nám. umožnit v těchto popř. jiných prostorách školy
bezúplatné užívání pro zájmové kroužky DDM nejméně v do-
savadním rozsahu a předložit RM návrh odpovídající dohody
mezi ZŠ Komenského a DDM.

13. RM ukládá odboru IR do 30. 6. 2014 shromáždit
všechny žádosti o hostování kolotočů a následně znovu
zprávu předložit.

14. RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek a ko-
mise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné za-
kázky na služby a práce na akci: „Výsadba biokoridorů RBK
223 a, b, c, d v k. ú.Slavkov u Brna“.

15. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise RM pro re-
generaci městské památkové zóny a ukládá předsedovi komise
pro regeneraci MPZ předložit orgánům města návrh na rozdě-
lení dotace neprodleně po výzvě k podání žádosti o poskytnutí
dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014.

16. RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s ná-
jemcem bytu č. 6, sídl. Nádražní 1193 a současně schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu uvedeného bytu. Nájemné bytu
o vel. 4 + 1 je stanoveno v souladu s cenovou mapou ná-
jemného ve Slavkově u Brna a nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou 1 rok.

17. RM projednala podanou žádost SBD Žuráň a souhlasí
s uzavřením předložené smlouvy o převodu družstevního po-
dílu v předloženém znění.

18. RM schvaluje nařízení města o zimní údržbě chodníků,
místních komunikací a průjezdních úseků silnic v předlože-
ném znění.

19. RM ukládá předložit na další jednání RM návrh na za-
hájení veřejné zakázky na zpracování kompletní projektové
dokumentace řešící obnovu budovy č.p.126 – Centrum Bo-
naparte.

20. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti TSMS na
rok 2014 a souhlasí s ponecháním ceníků TSMS beze změn.

21. RM bere na vědomí informaci ZS-A ve věci vyúčtování
Vzpomínkových akcí 2013.

22. RM schvaluje prodej motorového vozidla AVIE A31
1K SUB MP 13-2 RZ VY 63-43 za kupní cenu 117 491 Kč
včetně DPH Ivanu Durkovi a vyřazení vozidla z účetní evi-
dence TSMS.

23. RM schvaluje navržený harmonogram výběru nového
ředitele TSMS.

24. RM schvaluje odpisový plán na rok 2014 pro ZŠ Tyr-
šova.

25. RM schvaluje návrh na vyřazení neupotřebitelného
majetku ZŠ Tyršova dle seznamu.

26. RM schvaluje ZŠ Komenského přijetí daru od rodičů
ve výši 10 400 Kč a od firmy Interkov s.r.o. ve výši 6000 Kč
na nákup trampolíny pro výuku.

27. RM bere na vědomí výslednost MP za rok 2013.
28. RM přebírá záštitu nad akcí Den pro zdraví, pořáda-

nou dne 14. 11. 2014 Svazem diabetiků ČR Slavkov u Brna
a souhlasí k tomuto účelu s nižší (nekomerční) sazbou ná-
jemného na pronájem velkého sálu Společenského centra
Bonaparte.

29. RM schvaluje příspěvek ve výši 15 000 Kč z položky
č. 32 Granty a dotace pro Myslivecké sdružení Slavkov
u Brna na krytí části nákladů vzniklých při snižování stavů
zdivočelých holubů.

tilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek
po tkaní. V 90. letech 19. století pak vznikaly
první motorové sekačky poháněné nejprve par-
ními stroji a později benzinovými motory. První
elektrická sekačka je z roku 1926.

Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují
i na úspory – především energie a vody. Jedním
z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý
důraz na použití takových materiálů při výrobě,
které po skončení životnosti umožní jejich recy-
klaci v co největší míře.

„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až
osmdesát procent elektrické energie, jelikož zí-
skání materiálů recyklací je daleko levnější než
jejich těžba přímo z nerostných surovin – ze-
jména v případě železa. Navíc zásoby primár-
ních su rovin na naší planetě nejsou neomezené,“
zdůrazňuje význam zpětného odebírání elek tro -
spotřebičů generální ředitel kolektivního sy-
stému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.

Zdroj: ELEKTROWIN a. s.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Průměrná česká domácnost používá stále víc
elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte
jejich důkladnou inventuru, možná budete vý-
sledným číslem sami překvapeni. Třeba si už ani
nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili.
A víte, odkdy se ten který spotřebič v domácnos-
tech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice

K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky
a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň
jednu lednici 100 % českých domácností. Vyná-
lez umělého zmrazování předvedl poprvé skot-
ský lékař a chemik William Cullen už v roce
1756 na univerzitě v Edinburghu. Aby ale jeho
„umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet kli-
kou stroje. Není tedy divu, že se lednice na tomto
principu neujala. První lednici v dnešním slova
smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma Ge-
neral Electric podle patentů francouzského vy-
nálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem
jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem
tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny teh-
dejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc
místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly
do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo
v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923
se do kuchyně vešel celý. Až model Monitor-Top
se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes
milion kusů. Koncem třicátých let mělo už led-
ničku 60 % amerických domácností, zatímco
v Evropě se ledničky dočkaly podobného rozší-
ření až v sedmdesátých letech. 
Hit roku 1893: myčka nádobí

Myčky nádobí se u nás zatím takového rozší-
ření nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domác-
ností. Hitem se staly díky světové výstavě
v Chicagu roku 1893, patent na myčku získala

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová,
bohatá dáma z Illinois. Paní Cochranová začala
detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vy-
myslela, jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných
držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu,
umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na
motor, který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí
padala shora. Zpočátku se myčky objevovaly
hlavně v restauracích a na lodích, později v ho-
telích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár
desítek let zamířily do domácností. 
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let

Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na
trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na če-
ských zahradách. Tato rotační sekačka s jedním
nožem otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé
objevila v roce 1953. Vynález stroje, který jako
první začal opravdu vážně konkurovat kose, je
ale mnohem staršího data. Patent na něj získal
31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník
ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire.
V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se v tex-

Na město se obrátil předseda Okresního
soudu ve Vyškově se žádostí o volbu soudců
přísedících. Přísedící působí podle platné právní
úpravy u okresních soudů ve věcech, kde musí
být rozhodováno v senátu složeném ze soudce
z povolání jakožto předsedy senátu a dvou pří-
sedících. Tak je tomu především při projedná-
vání věcí trestních a v občanském soudním
řízení pak ve věcech pracovněprávních.

Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva
obcí a měst z kandidátů navržených členy těchto
zastupitelstev, ke kandidátům se vyjádří předseda

Volba soudců přísedících
okresního soudu a následně pak zastupitelstvo pro-
vede volbu. Momentálně tedy členové zastupitel-
stva našeho města mohou až do svého březnového
zasedání navrhovat kandidáty na přísedící, sa-
motná volba proběhne na zasedání v červnu.

Občané, kteří by měli o výkon funkce příse-
dícího zájem, se také mohou přihlásit na sekre-
tariátu tajemníka městského úřadu u Bc.
Martiny Vilímové (martina.vilimova@meuslav-
kov.cz, tel. 544 121 119).

Mgr. Bohuslav Fiala
vedoucí odboru kancelář tajemníka



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU6 2/2014

jako starosta
města. Naše pra-
covní vztahy se
tudíž z výše uvede-
ných důvodů prolí-
naly a měnily,
avšak z mého po-
hledu vždy byly
korektní a férové,
loajální a kolegiální a osobně pevně věřím, že
i přátelské. Zastával kvalitně svou úřednickou
pozici nejen uvnitř organizace, ale velmi ak-
tivně působil i navenek úřadu. Rozsah svěřené
práce a základních úkoly pro něj nebyly limi-
tující. Pokud bylo potřeba reprezentovat úřad
či město před veřejností či návštěvami o víken-
dech či svátcích, řešit problémy po skončení
vymezené pracovní doby, byl k tomuto vždy
pozitivně připraven. Byl skutečnou oporou
nejen pro mne, ale zcela jistě i pro mého před-
chůdce Mgr. Petra Kostíka. Byl pracovitý, spo-
lehlivý a zásadový, otevřeně se nebál říci svůj
názor, čímž jsem někdy získával potřebnou
zpětnou vazbu či oponenturu při svém rozho-
dování. Chtěl bych mu touto cestou ještě jed-
nou a veřejně za vše poděkovat a popřát mu
hodně štěstí a úspěchů v jeho osobním i dalším
profesním životě.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Vážení spoluobčané, jistě většina z vás pro-
střednictvím médií zaregistrovala, že na zá-
kladě vlastní žádosti byl z funkce tajemníka
Městského úřadu ve Slavkově u Brna uvolněn
Ing. Pavel Dvořák z důvodu jeho jmenování ve-
doucím Úřadu vlády ČR. Tajemníkem úřadu
byl jmenován k 1. 1. 2000, v době, kdy se te-
prve rozhodovalo o změně samosprávných
celků, v době existence okresních úřadů, které
k datu 31. 12. 2002 zanikly a jejich kompetence
se s účinností od 1. 1. 2003 přenesly nejen na
nově vzniklé krajské úřady, ale částečně i for-
mou přenesení výkonu státní správy na městské
úřady tzv. III. typu. Na úvod jeho působení ho
tedy čekalo nejen seznamování se s novým pro-
středím a pro něj novou pracovní pozicí, ale
velmi brzy se plně zapojil do příprav transfor-
mace a rozšiřování městského úřadu, jejímž
cílem bylo přiblížit výkon státní správy směrem
k občanům a nabídnout jim jednodušší přístup
a vyšší komfort při řešení jejich záležitostí.
V úzké součinnosti s tehdejším vedením města
tento úkol velmi dobře zvládl a zvládal po
celou dobu jeho působení v nejvyšší úřednické
pozici ve městě. Jeho cílem vždy bylo, aby
úřad jako kompaktní celek a jednotliví úředníci
byli odborně vzdělaní, slušní a vstřícní, sloužili
dobře nejen orgánům města (zastupitelstvo,
rada, výbory a komise), ale samozřejmě i ob-

Poděkování Ing. Pavlu Dvořákovi
čanům. Sám byl v tomto směru příkladem, což
postupně oceňovali nejen radní a zastupitelé
v průběhu jeho působení v této nelehké funkci,
ale bylo to patrné i z častých reakcí našich spo-
luobčanů či občanů regionu. Tyto jeho odborné
kvality ho v červnu kooptovaly do celostátního
předsednictva Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů a současně i do pozice před-
sedy tohoto sdružení v Jihomoravském kraji.

Chtěl bych touto cestou nejen za sebe, ale
i mé předchozí i současné kolegy zastupitele
města Ing. Pavlu Dvořákovi poděkovat za poc-
tivou a velmi dobrou práci ve funkci tajemníka
Městského úřadu ve Slavkově u Brna. Stávající
zastupitelstvo města mu při této příležitosti
udělilo cenu města Slavkova u Brna a medaili
města jako uznání a ocenění jeho záslužné
práce, kterou věnoval vedení městského úřadu,
trvalému zkvalitňování jím zajišťovaných slu-
žeb a současně i podpoře při rozvoji města.

Vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Pavla Dvo-
řáka velmi dobře a dlouho znám, dovolte mi při
této příležitosti pár osobních vět. V době, kdy
nastupoval do pozice tajemníka městského
úřadu, jsem zastával na městském úřadu funkci
vedoucího finančního odboru a byl do listopadu
2002 jeho přímým podřízeným. Poté jsem pů-
sobil do listopadu 2006 jako místostarosta
města a následně až do jeho odchodu do Prahy

Speciální poděkování pak patří všem mým ko-
legům, které jsem za ty roky potkal na měst-
ském úřadě, u nichž jsem cítil podporu, respekt
a snahu o spolupráci, což jsem se jim snažil
vracet stejným způsobem. Je jisté, že takové se-
pětí a v takové délce spolupráce a v takové blíz-
kosti již nezažiju, a o to více si toho vážím
a děkuji jim všem za krásná a nezapomenutelná
léta ve Slavkově u Brna. Dovoluji si popřát ob-
čanům města, aby město bylo i nadále spravo-
váno tak, aby vzkvétalo a rozvíjelo se směrem,
který bude mít širokou podporu. Pokud budu
mít možnost, i nadále se nějakou formou budu
v budoucnu na tomto podílet. Jsem si vědom,
že tento článek vyznívá jako „děkovačka“ při
předávání nějaké sledované ceny, jsem však
přesvědčen, že v tomto případě je to namístě.

Pavel Dvořák

Dne 31. ledna 2014 jsem po 14 letech
a 1 měsíci skončil ve funkci tajemníka MěÚ
Slavkov u Brna. Nastoupil jsem na samém za-
čátku roku 2000 a Slavkov u Brna a byl pro
mne hned „láskou na první pohled“, z níž se
stal trvalý a hluboký vztah k tomuto městu a ke
všem a ke všemu, co k němu patří. Snažil jsem
se spolu s kolegy být úřadem, který chce být
vstřícným k občanům, který chce dobře sloužit
orgánům města a mít dobré vztahy i uvnitř
úřadu. Domnívám se, že velká většina naší čin-
nosti tyto cíle naplňovala, a byť ne vše se po-
dařilo, a máme rezervy, tak směr, kterým se
pokoušíme jít, je správný a je lemován pře-
vážně pozitivními výsledky. 

Chtěl bych využít této příležitosti a děkovat.
Bohužel vzhledem k náročnému závěru jsem
zdaleka nestačil poděkovat všem, kterým jsem

Poděkování
chtěl poděkovat osobně. Využívám tedy příle-
žitosti a chtěl bych poděkovat všem zaměstnan-
cům organizací města, členům komisí
a výborů, členům zájmových organizací, a to
jak za spolupráci, tak za podporu a zejména za
jejich práci jako takovou. Také děkuji členům
všech orgánů města, které jsem oněch 14 let
potkával, děkuji také těm občanům, kteří se po-
díleli různými formami na životě ve městě, dá-
vali nám podněty, a z nich někteří třeba
i kritickým, ale téměř vždy konstruktivním hla-
sem dávali najevo to, že jim není lhostejný život
ve městě.

Na závěr velmi děkuji oběma starostům, se
kterými jsem měl tu čest pracovat, jichž si
velmi vážím, a kteří ve své funkci byli a jsou
dle mého soudu muži na svém místě –
Mgr. Petru Kostíkovi a Ing. Ivanu Charvátovi.

a je tedy za výkon své funkce odpovědný vládě
a předsedovi vlády. Pravomoci vedoucího
Úřadu vlády ČR jsou dvojí – vůči vládě a vůči
úřadu. Ve vztahu k vládě vedoucí Úřadu vlády
ČR především koordinuje a kontroluje plnění
úkolů vyplývajících z plánu práce vlády, odpo-
vídá za přípravu programu práce vlády (ve vy-
mezeném rozsahu) a jejích orgánů a kontroluje
plnění přijatých usnesení vlády, vytváří předpo-
klady pro plynulý chod práce vlády a předsedy
vlády. Je zodpovědný za přípravu podkladů pro
schůzi vlády, za průběh jednání vlády z hlediska
organizačně technického, za zveřejnění usne-
sení z jednání vlády na webových stránkách
úřadu aj. Ing. Ivan Charvát, starosta města

Často se ve své funkci setkávám s otázkou,
jaké kompetence má tajemník Městského úřadu
ve Slavkově u Brna? Ze zákona o obcích odpo-
vídá starostovi města za plnění úkolů městského
úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Za-
jišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou
věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města
nebo zvláštnímu orgánu města, plní úkoly ulo-
žené mu zastupitelstvem města, radou města
nebo starostou, stanoví podle zvláštních před-
pisů platy všem zaměstnancům města zařaze-
ným do městského úřadu, plní úkoly statutárního
orgánu zaměstnavatele podle zvláštních práv-
ních předpisů vůči zaměstnancům města zařaze-
ným do městského úřadu, vydává spisový řád,

Jaký je rozdíl mezi funkcí tajemníka městského úřadu
a vedoucím Úřadu vlády ČR

skartační řád a pracovní řád městského úřadu
a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevy-
dává-li je rada města. Dále zajišťuje zasedání za-
stupitelstva města a schůze rady města
a zúčastňuje se jich s poradním hlasem.

Využívám této příležitosti aktuálně k mož-
nosti porovnání, jaké jsou základní úkoly ve-
doucího Úřadu vlády ČR, do níž byl nedávno
jmenován bývalý tajemník Městského úřadu ve
Slavkově u Brna Ing. Pavel Dvořák. Podobnosti
jsou poměrně patrné, rozsah a důležitost povin-
ností, odpovědnosti i pracovní pozice jsou však
neporovnatelné.

Vedoucí Úřadu vlády ČR řídí a zastupuje
Úřad vlády ČR navenek. Je jmenován vládou

Pavel Dvořák Foto: L. Stehlík
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livá jednání ohledně využití ze stran těchto or-
ganizací jsou teprve v počátcích. Jak jsem již
zmínil, tak jsme navázali spolupráci s FDSB,
bavili jsme se také o možném využití prostor
se ZUŠ. Kontaktují mě také různé agentury
a o možné spolupráci intenzivně jednáme.

• Jak by měl čistě teoreticky za pár let nej-
lépe vypadat takový měsíc ze života Bona-
partu?

Dokážu si představit jednou za měsíc pořá-
dání kulturní akce jako je divadlo, koncert, ta-
neční akce nebo festivaly různých žánrů pro
široký okruh diváků. Toto pak kombinovat
s akcí komornějšího charakteru v prostoru Jo-
sefíny. Do toho pravidelný provoz kina. Volné
dny pak zaplnit krátkodobými pronájmy dle
poptávky zájemců, firemními a rodinnými
oslavami apod. K tomu všemu zajistit kvalitní
služby a nabídku restaurace a vybudovat pří-
jemné prostředí sportovišť a baru, kam se
budou návštěvníci rádi v hojném počtu vracet.

Za rozhovor děkuje Martina Vilímová

Chod Bonapartu pomalu nabírá na obrátkách

budoucna by byla tato investice výhodná. Je
také nutná rekonstrukce objektu, převážně
oprava střechy, výměna oken, zateplení bu-
dovy, rekonstrukce Josefíny atd.

• Jak se daří tvé představy naplňovat?
Pomalu, ale jistě :-) Právě jsem dokončil

kompletní koncepci využití a provozu SC Bo-
naparte. Pokud rada města tuto koncepci po-
světí, pak se může začít její záměr pomalu
naplňovat. Bude to samozřejmě běh na dlou-
hou trať, protože nadbytečné finanční pro-
středky nejsou, ale já jsem chorobný optimista
a věřím, že to nějak postupně půjde. 

• Jaký krok bylo potřeba podniknout
v první řadě?

Od chvíle, kdy jsem nastoupil, probíhá první
odstraňování závad, stejně jako menší opravy.
Podařilo se například zrekonstruovat sociální
zařízení a zázemí pro účinkující, zateplil se
prostor osvětlovačské lávky, kudy značně uni-
kalo teplo ze sálu, proběhl úklid a vymalování
jeviště, byl vyčištěn prostor půdy, obnovil
a zdigitalizoval se světelný park. Na odstraňo-
vání dalších závad se i nadále pilně pracuje.
Když pominu záležitosti týkající se oprav bu-
dovy a přejdu k organizační a pořadatelské
stránce, tak i zde se něco děje. Uspořádali jsme
například charitativní divadelní představení
Truffaldino a ve spolupráci s FDSB jsme také
připravili divadelní festival Slavkovské diva-
delní dny 2014, které se uskuteční 6. – 9.
března ve velkém sálu SC Bonaparte. Další
kulturní akce jsou v jednání.

• Jaký je zájem slavkovských kroužků,
sdružení, umělců o využívání prostor spole-
čenského domu? Kontaktoval tě už i někdo
přespolní?

Prioritou po převzetí prostor SC Bonaparte
bylo uvést objekt do provozuschopnosti. Toto
trvalo nějakou dobu a stále trvá. Proto jednot-

Více než nutné bylo nalézt zodpovědného a zapáleného vedoucího společen-
ského domu ve chvíli, kdy se radnice rozhodla koupit od spoluvlastníka jeho
druhou polovinu. Po výběrovém řízení v říjnu 2013 se jím stal Slavkovan
a člen Městského divadla Brno Martin Křížka, kterému se tak naskytla příleži-
tost využít své kulturní cítění a organizační schopnosti k dosažení pro většinu
Slavkovanů naléhavého cíle: učinit ze společenského domu reprezentativní
a vyhledávané kulturní centrum.

OZNÁMENÍ 
Tajemník Městského úřadu Slavkov u Brna, vyhlašuje

výběrové řízení na místo 
referent evidence majetku 

Druh práce: referent evidence majetku 
Místo výkonu práce: Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám.
65, 684 01 
Požadované předpoklady: 
- předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.* 
- minimálně SŠ vzdělání s maturitní zkouškou 
- znalost právních vztahů k nemovitostem 
- velmi dobrá znalost práce s PC 
- odpovědný přístup a dobrý vztah k práci, diskrétnost 
Vítané předpoklady: 
- znalost zákona o obcích, 
- znalost katastrálního zákona a problematiky zápisů do katastru nemo-

vitostí, 
- znalost občanského zákoníku (zejména závazky k nemovitým věcem

včetně bytů – především převody, nájmy, věcná břemena) 
- řidičské oprávnění sk. B 
Náplň práce:
- zajišťuje evidenci a nakládání s nemovitým majetkem města – převody,

výkupy, směny, nájmy, zřizování věcných břemen, 
- zpracovává podklady a zprávy pro rozhodování orgánů města v těchto

věcech, 
- vede jednání se zájemci o převody nemovitých věcí, 
- za součinnosti s právníkem města připravuje smlouvy k nemovitostem

a zajišťuje jejich uzavírání, 
- zajišťuje zápisy do katastru nemovitostí, 
- vede evidenci a inventarizaci nemovitých věcí v majetku města, 
- vydává výstupy z informačních systémů veřejné správy – výpisy z katas-

tru nemovitostí, kopie katastrálních map, 
- provádí vidimaci a legalizaci 
Přihláška uchazeče (-ky) musí dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
obsahovat: 
- jméno, příjmení, titul uchazeče 
- datum a místo narození uchazeče 
- státní příslušnost uchazeče 
- místo trvalého pobytu uchazeče 
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-

li o cizího státního občana 
- datum a podpis uchazeče 
K přihlášce uchazeč (-ka) doplní dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
tyto doklady: 
- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi 
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie) 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců 
Termín předpokládaného nástupu: 1. 5. 2014 
Platové zařazení: třída 9 
Písemné přihlášky je nutno doručit do pondělí 10. 3. 2014 do 12. hodiny
na podatelnu MěÚ nebo na adresu: Město Slavkov u Brna 
Mgr. Bohuslav Fiala, Palackého nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna 

• Podmínkou přihlášky do VŘ bylo vytvo-
ření koncepce pro provoz společenského
domu. Můžeš krátce shrnout, co tvá kon-
cepce obsahovala?

Vzhledem k tomu, že jsem tehdy ještě neměl
informace, které mám k dispozici nyní, tak šlo
spíš o nějakou vizi toho, jak by mohl takový
objekt fungovat. V té době jsem například sly-
šel o možnosti přemístění kina do velkého
sálu. Protože v tomto prostoru není hlediště
s elevací, tak mi to nepřišlo jako dobrý nápad.
Po několika měsících, kdy se touto záležitostí
zaobírám, musím připustit, že jsem změnil
názor a naopak přemístění kina do velkého
sálu prosazuji. Nevěděl jsem totiž dříve o mož-
nosti vybudování zásuvného hlediště, které by
se také hodilo pro využití při divadelních před-
staveních, koncertech, konferencích, apod. Vy-
budování sice bude stát nemalé prostředky, ale
zase by se ušetřilo na provozu kina, takže do

Z důvodů nezajištění potřebných pozemků
pro výstavbu cyklostezky na katastrálním
území obce Hodějice jsme začali projednávat
druhou variantu vedení trasy přes pozemky, kde
jsme od vlastníků obdrželi předběžný souhlas.
Tato varianta však nebyla v souladu s územním
plánem a z tohoto důvodu se čekalo na jeho
předpokládanou změnu v dubnu 2014.

Koncem roku 2013 jsme od úřadu územního
plánování dostali informaci, že ve stavebním
zákoně došlo k novele a cyklostezky mimo za-
stavěné území lze povolit i bez jejich vyhrazení
v územním plánu. To znamená, že nyní není
nutné čekat na schválení změny územního
plánu. Z tohoto důvodu byly do rozpočtu na rok
2014 zařazeny finanční prostředky na dokon-
čení projektu pro územní rozhodnutí. Po geo-

Cyklostezka do Hodějic
detickém výškopisném a polohopisném zamě-
ření a prověření projektantem bude navíc zvá-
ženo vedení trasy výhradně po pozemcích
města Slavkov u Brna a obce Hodějice. Tím je
míněno, že bude prověřeno možné vedení části
trasy podél pravého břehu Němčanského po-
toka, kde se nacházejí pozemky města Slavkov
u Brna a přes stávající mostek přejít na poze-
mek obce Hodějice až k železničnímu přejezdu
u společnosti Fenstar.

Pokud se v tomto roce povede zajistit pravo-
mocné územní rozhodnutí, lze v roce 2015 vy-
pracovat projekt pro stavební povolení
a požádat o toto povolení. Zároveň lze již vy-
hledat vhodný dotační titul pro podání žádosti
o dotaci.

Ing. Petr Lokaj, odbor investic a rozvoje

Martin Křížka Foto: archiv MÚ
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Právo pokračovat v provozování živnosti za-
nikne osobě, která oznámila pokračování v pro-
vozování živnosti podle věty druhé, nejpozději
dnem vzniku vlastního živnostenského opráv-
nění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím
živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo
6 a u koncesovaných živností zastavením řízení
nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnosten-
ské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká
marným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve
větě druhé nebo dnem zániku práva pokračovat
v provozování živnosti poslední z pokračujících
osob.

(6) Pro náležitosti oznámení podle odstavců
2 až 5 se použijí § 45, 46 a 50 obdobně.

(7) Pro účely zápisu do živnostenského rej-
stříku soud poskytne na žádost živnostenského
úřadu údaj o pravomocném skončení řízení
o pozůstalosti po zemřelém podnikateli.

Sídlo (místo podnikání)
Nová právní úprava nahradila dosavadní

pojem „místo podnikání“ jednotným označením
„sídlo“, které je platné jak pro fyzické, tak
i právnické osoby.  

§ 31
Povinnosti podnikatele

(2) Podnikatel je povinen viditelně označit
obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jmé-
nem a příjmením a identifikačním číslem ob-
jekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5
odst. 2), a zahraniční osoba organizační složku
závodu, pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen
na žádost živnostenského úřadu prokázat právní
důvod pro užívání prostor, v nichž má na území
České republiky sídlo a zahraniční osoba orga-
nizační složku závodu. Podnikatel nemusí pro-
kazovat právní důvod pro užívání prostor,
v nichž má v České republice umístěno sídlo,
má-li sídlo totožné se svým bydlištěm (§ 5 odst.
2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese
sídla ohlašovny 53), zvláštní matriky 53) nebo
na adrese sídla správního orgánu 54), který
úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na
území České republiky.

Sankce
Považujeme za nutné připomenout, že již

v roce 2012 došlo ke změně právních důsledků
u případů, kdy podnikatel neprokáže právní
důvod pro užívání prostor podle § 31 odst. 2, tj.
prostor, do nichž umístil sídlo, liší-li se od byd-
liště. Za takovéto porušení zákona nelze uložit
podnikateli pokutu, ale živnostenský úřad obli-
gatorně podnikateli živnostenské oprávnění
zruší (§ 58 odst. 1 písm. d) ŽZ.  

Ve stejnou dobu došlo také ke zpřísnění zá-
kona v oblasti provozování živnosti v provo-
zovně, kdy podle § 58 odst. 4 ŽZ živnostenský
úřad pozastaví provozování živnosti v provo-
zovně, jsou-li při provozování živnosti v dané
provozovně závažným způsobem porušeny
nebo jsou-li porušovány povinnosti stanovené
tímto zákonem nebo zvláštními právními před-
pisy.

Sem je nutno zařadit mimo jiné i povinnost
podnikatele uvedenou v ustanovení § 17 odst. 4
ŽZ, dle kterého je podnikatel povinen zajistit,
aby provozovna byla pro provozování živnosti
způsobilá podle zvláštních předpisů (tj. zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu [stavební zákon], ve znění pozdějších
předpisů).

Ing. Helena Jelínková, odbor živnostenský úřad

Aktuální změny živnostenského zákona
nebo partner 28a), i když není dědicem, je-li
spoluvlastníkem majetku používaného k provo-
zování živnosti,

d) insolvenční správce ustanovený soudem
podle zvláštního právního předpisu 26), nejdéle
však do skončení insolvenčního řízení, a likvi-
dační správce 59),

e) pozůstalý manžel nebo partner 28a) splňu-
jící podmínku uvedenou v písmenu c), pokud
v živnosti nepokračují dědicové, nebo

f) svěřenský správce 60), pokud byl závod
pořízením pro případ smrti vložen do svěřen-
ského fondu.

(2) Pokud správce pozůstalosti povolaný ze-
mřelým podnikatelem, anebo vykonavatel zá-
věti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo
osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e)
hodlá pokračovat v provozování živnosti na zá-
kladě oprávnění zemřelého podnikatele, je po-
vinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému
úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podni-
katele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud
tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské
oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho
úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti
správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svě-
řenský, insolvenční nebo likvidační správce.
Nesplňuje-li osoba uvedená v první větě, která
hodlá pokračovat v provozování živnosti, pod-
mínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní
překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na
území České republiky, pokud jej tento zákon
vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit od-
povědného zástupce.

(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 2 větě
první, která oznámila podle odstavce 2 pokra-
čování v provozování živnosti, se rozhodla na-
dále nepokračovat v provozování živnosti na
základě živnostenského oprávnění zemřelého
podnikatele, oznámí tuto skutečnost živnosten-
skému úřadu. Oprávnění pokračovat v provozo-
vání živnosti jí zanikne dnem doručení
oznámení živnostenskému úřadu, a nepokra-
čuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná
osoba podle odstavce 1, zanikne tímto dnem
i živnostenské oprávnění zemřelého podnika-
tele.

(4) Správce pozůstalosti jmenovaný soudem,
svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce
je povinen oznámit pokračování v provozování
živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí pod-
nikatele, a pokud byl do funkce ustanoven poz-
ději, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této
funkce ustanoven. Nesplňuje-li správce pozůs-
talosti jmenovaný soudem, svěřenský nebo in-
solvenční správce podmínky stanovené v § 7, je
povinen neprodleně ustanovit odpovědného zá-
stupce.

(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého
podnikatele nezaniklo podle odstavce 2 nebo 3,
může po skončení řízení o pozůstalosti pokra-
čovat v provozování živnosti osoba uvedená
v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže pro-
káže, že nabyla majetkového práva vztahují-
cího se k provozování živnosti, a to i když
neoznámila pokračování v provozování živ-
nosti podle odstavce 2. Pokračování v provo-
zování živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od
skončení řízení o pozůstalosti oznámit živnos-
tenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo
podat žádost o koncesi podle tohoto zákona,
jinak jí právo pokračovat v provozování živ-
nosti zanikne marným uplynutím této lhůty.

§ 8
Překážky provozování živnosti

(6) Živnost nemůže provozovat
a) fyzická nebo právnická osoba, které bylo

zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58
odst. 2 nebo 3,

b) fyzická nebo právnická osoba, která byla
členem statutárního orgánu právnické osoby
v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti,
které vedly ke zrušení živnostenského opráv-
nění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické
osobě; to neplatí v případě, že fyzická nebo
právnická osoba, která byla členem statutárního
orgánu, prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živ-
nostenského oprávnění, zabránila,

c) právnická osoba, členem jejíhož statutár-
ního orgánu je fyzická nebo právnická osoba,
které bylo zrušeno živnostenské oprávnění
podle § 58 odst. 2 nebo 3,

d) právnická osoba, členem jejíhož statutár-
ního orgánu je fyzická nebo právnická osoba,
která byla členem statutárního orgánu právnické
osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skuteč-
nosti, které vedly ke zrušení živnostenského
oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této práv-
nické osobě; to neplatí v případě, že právnická
osoba prokáže, že tento člen vynaložil veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živ-
nostenského oprávnění, zabránil.

(7) Osoba uvedená v odstavci 6 písm. a) a b)
může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat
o udělení koncese v oboru nebo příbuzném
oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci
rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění;
to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského
oprávnění podle § 58 odst. 3 věty poslední,
nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis. Žá-
dost o udělení koncese v jiném oboru může
podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od
právní moci rozhodnutí o zrušení živnosten-
ského oprávnění.

Provozování živnosti prostřednictvím
 odpovědného zástupce

§ 11 
(3) Odpovědným zástupcem nemůže být

osoba, u které trvá překážka provozování živ-
nosti podle § 8. Odpovědným zástupcem
v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže
být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské
oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po
dobu 1 roku od právní moci rozhodnutí o zru-
šení živnostenského oprávnění; to neplatí, bylo-
li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že
živnost nebyla provozována po dobu delší než
4 roky. Odpovědným zástupcem právnické
osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného
kontrolního orgánu této právnické osoby.

§ 13
Pokračování v provozování živnosti

při úmrtí podnikatele
(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozo-

vání živnosti pokračovat za podmínek stanove-
ných v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení
o projednání dědictví

a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel
závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti 29),

b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze
závěti,

c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel
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Z ostatní činnosti 2013
• 12x asistence u dopravní nehody, pomoc

muži při glykemickém záchvatu.
• V jedenácti případech nálezce odevzdal pe-

něženku s doklady na MP (ve čtyřech případech
i s finanční hotovostí). Vždy se podařilo dohle-
dat majitele a peněženku vrátit. 

• Nalezené věci, o které se majitel dosud ne-
přihlásil: jeden mobilní telefon zn. Sony Erics-
son, dvě jízdní kola, dvě stavební kolečka. 

• V průběhu roku se dle potřeby zajišťoval
přechod smutečního průvodu přes pozemní ko-
munikaci k místnímu hřbitovu. 

• V jednom případě MP na žádost majitele
firmy provedla u zaměstnanců dechovou zkou-
šku ke zjištění alkoholu v krvi.

• MP ve spolupráci se ZŠ Tyršova učí žákyně
9. tř. základům sebeobrany.

• Pravidelná asistence sociálním pracovnicím
při kontrolách osob s psychickou poruchou.    

• Ve spolupráci s PČR byla provedena kon-
trola podávání a prodávání alkoholu mladi-
stvým. 

Samozřejmostí je účast na většině velkých
i menších akcích pořádané ve městě (Oldtimer
festival, koncert Deep Purple, Napoleonské dny,
zámecké trhy, lampionový průvod, triatlon,
městská zabijačka, dětský den, setkání s občany
apod.). 

Petr Smejsík, velitel MP, tel: 725 746 435

Městská police ve Slavkově u Brna byla za-
ložena v roce 2008. Od samotného začátku zde
byli tři strážníci včetně velitele. Městská policie
plní celou řadu úkolů. Mezi těmi nejhlavnějšími
je zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku. Cílem MP ve Slavkově u Brna není pů-
sobit jen represivně, ale také preventivně. Mezi
priority MP patří hlavně pomáhat lidem. Praxe
je již taková, že lidé si na působení MP ve Slav-
kově zvykli a obracejí se na strážníky s nejrůz-
nějšími záležitostmi. Strážníci se vždy snaží
každému vyjít vstříc a zapojit se do vyřešení po-
třebných záležitostí.

Níže uvedená čísla a popis činnosti dokládá
aktivní přístup strážníků.   
Celkový počet přestupků projednaných v blo-

kovém řízení 622
(přestupky proti BESIP, veřejnému pořádku, proti
pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku
v územní samosprávě, stání na veřejné zeleni, pře-
stupky proti občanskému soužití, proti majetku)
Celkový počet podezření ze spáchání pře-

stupků oznámených přísl. orgánům 102
(přestupky proti BESIP, přestupky spáchané na
úseku ochrany před alkoholismem a jinými to-
xikomaniemi, proti veřejnému pořádku, občan-
skému soužití, proti majetku, proti pořádku ve
státní správě a přestupky proti pořádku v územní
samosprávě)
Celkový počet důvod. podezření ze spáchání tre-

stného činu oznámených Policii ČR 2

Činnost městské policie v roce 2013
Počet fyzických útoků na strážníky 0
Počet případů použití služební zbraně 

strážníkem 0
Celková výše pokut uložených v blokovém ří-

zení strážníky 270 600 Kč
Celková výše pokut uložených SO na ozná-

mení MP 84 100 Kč
Výše finanční hotovosti vybrané z parkova-

cích automatů 981 000 Kč
Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie

ČR 113
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alko-

holu – nad 1 promile  2
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alko-

holu – pod 1 promile 1
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem psy-

chotropní či návykové látky 1
Počet zjištěných osob řídících bez řidičského

oprávnění  2
Počet zjištěných osob řídících s blokací ŘO 1
Počet předvedených hledaných a pohřešova-

ných osob 1
Použití donucovacích prostředků

(vždy bez zranění či škody na majetku)  3
Odvoz podnapilé osoby do PZS 6
Počet odchycených zvířat 53

pes 36
kočka 12
zajíc 3
labuť 1
divoká kačena 1  

Koncert studentů konzervatoře
V úterý 4. března v 18 hodin se v sále ZUŠ F.

France uskuteční koncert studentů Konzervatoře
Brno. Účinkovat budou slavkovská děvčata, bý-
valé žákyně naší ZUŠ Tamara Bláhová ve hře na
klavír a Alexandra Bláhová, která studuje hru na
hoboj. Tamara se představí i jako členka klavír-
ního tria spolu s Dennisem Schneiderem
(housle) a Matějem Kovandou (violoncello). jj

Zápis dětí do MŠ Zvídálek
Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna

oznamuje rodičům dětí, že řádný zápis k před-
školnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídá-
lek na školní rok 2014/2015 se bude konat ve
čtvrtek 24. dubna 2014 od 8 do 15 hodin
v ředitelně budovy MŠ na Komenského ná-
městí. Potřebné tiskopisy k vyplnění si, pro-
sím, vyzvedávejte od 1. dubna v mateřské
škole. K zápisu pak přineste vyplněné formu-
láře a rodný list dítěte.

Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ

V posledním lednovém týdnu Základní umě-
lecká škola Františka France ve Slavkově
u Brna uspořádala Hudební večer, který byl pri-
márně zaměřen na interpretaci vážné hudby
v podání absolventů školního kola soutěže ZUŠ
každoročně vyhlášené MŠMT ve spolupráci
s Ústřední uměleckou radou ZUŠ ČR.  

V samotném koncertu zazněly vedle vybra-
ných skladeb z období baroka a klasicismu také
české lidové písně nebo španělské romantické
melodie, nechyběla ani známá Poetická polka

Hudební večer ZUŠ
Bedřicha Smetany a Humoreska Antonína
Dvořáka.

O rozmanitý a pro posluchače bohatý hu-
dební zážitek se zasloužili talentovaní žáci
z klavírní třídy J. Mašové – Alžběta Šujanová,
Amálie Foltínová, Anežka Šujanová, dále
z houslové třídy T. Krejčí – Kateřina Gajdová,
Veronika Jandlová, Tereza Janů, Ivana Macháč-
ková a z kytarové třídy A. Vodičky – Patrik
Lažek, Jakub Šujan, Radek Pflimpfl. 

MgA. Mgr. Kamila Sokolová, Ph.D.

Každoroční soutěžní klání žáků ZUŠ se letos
konala v Rusínově a Vyškově. Soutěžilo se ve
hře na klavír, housle, kytary a v komorní hře
strunných a smyčcových nástrojů. Naši školu
reprezentovalo celkem 11 žáků a zde jsou jejich
výsledky.

Hra na klavír:  Alžběta Šujanová – 1. místo
Amálie Foltínová  – 2. místo
Anežka Šujanová  – 2. místo
Hra na housle: Kateřina Gajdová – 1. místo

Veronika Jandlová – 1. místo
Tereza Janů – 1. místo s postupem
Ivana Macháčková – 1. místo s postupem
Hra na kytaru: Radek Pflimpfl – 2. místo
Kamila Karafiátová – 2. místo
Kytarové trio – 2. místo
Všem žákům, pedagogům i korepetitorům

blahopřejeme k dosaženým umístěním
a postupujícím budeme držet palce v dalších
kolech. M. Uma

Okresní kola soutěží ZUŠ

Sestry Bláhovy Foto: archiv školy

Tereza Janů Foto: M. Uma Ivana Macháčková Foto: M. Uma
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SLAVKOVĚ U BRNA www.ddmslavkov.cz
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 708, ddmslavkov@tiscali.cz

Rozvrh cvičení s DDM
Středa 19–20 Kondiční zdravotní cvičení

s Mgr. H. Charvátovou
Čtvrtek 18–19 Aerobik pro dívky a ženy

s Mgr. I. Majárkovou
Čtvrtek 19–20 Pilates – zdravotní cvičení

s Mgr. J. Sekerkovou
V tělocvičně na ZŠ Tyršova, s sebou podložku

a pití, cena 40 Kč/hod. Není nutná přihláška, při-
jďte si vyzkoušet, těší se na vás kvalifikované
cvičitelky! Informace na tel. 605 083 322.

sportovních úkolů a překonávání překážek pod
vedením svých rodičů. Vyvrcholením karne-
valu bylo rozdávání balíčků, které připravil
DDM ve spolupráci se sociálním odborem
Města Slavkov u Brna. Ivana Olejníková

V úterý 11. února odpoledne se uskutečnil
tradiční karneval s DDM pro pravidelné účast-
níky cvičení rodičů s dětmi. Sportovní hala ISŠ
se rychle naplnila 134 (56 dětí a 78 dospělých)
účastníky z pohádkového světa a mohl začít

Pohádkový karneval s DDM
program, který si pro děti připravila vedoucí
kroužku Hedvika Nováková.

A tak všechny princezny, víly, berušky, Kar-
kulky a ostatní pohádkové bytosti prokázaly
svoji odvahu a statečnost při plnění různých

Kapacita odpolední tvořivé dílničky pro ro-
diče s dětmi je vždy maximálně naplněna. Zá-
jemci se pravidelně scházejí 1-2x měsíčně ve
čtvrtek ve výtvarné dílně DDM Slavkov, kde si
pod vedením Pavly Martinkové zhotovují děti
společně s rodiči krásné výrobky vždy na jiné
téma. V 1. pol. škol. roku 2013/2014 absolvo-
vali účastníci dílničky dýně 100x jinak,vosk
a svíčky, vánoční tvoření a ptačí krmítka.

Naposledy se 15 rodičů s 19 dětmi sešli 13.

Tvořivá dílnička pro rodiče s dětmi
února při tvořivé dílničce na téma Klauni a jaká
byla atmosféra je vidět na fotografiích. 

Příští tvořivé setkání je na téma knoflíkování
a uskuteční se ve dvou termínech: 13. a 20.
března vždy od 16 hodin, pro velký zájem je
vždy nutné se přihlásit předem osobně v DDM
nebo telefonicky na pevné lince 544 221 708,
nebo mobil 730 181 375, 605 083 322. Cena
vždy 50 Kč za osobu. Těšíme se na vás!

Ivana Olejníková

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
uvedla do funkce nového náměstka pro zaměstnanost. Stal se
jím dosavadní ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR
v Brně a občan Slavkova u Brna Jan Marek.

Nový náměstek má za sebou velmi bohatou praxi v oblasti
zaměstnanosti a trhu práce, má dlouholeté zkušenosti rovněž
z ekonomické a finanční sféry. Od roku 2000 působil na po-
zicích regionálního ředitele ÚP ČR. Vedl Kontaktní pracoviště
Úřadu práce ČR ve Vyškově, od října 2010 do července 2011
Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně a poté opět stanul v čele

Kontaktního pracoviště ÚP ČR ve Vyškově, odkud se v lednu
2014 na pozici krajského ředitele do Brna vrátil.

V nové funkci by se chtěl zaměřit hned na několik oblastí:
„V první řadě je potřeba vrátit Úřadu práce ČR jeho původní
poslání, a to je efektivní zprostředkování zaměstnání. Dále je
potřeba situaci na ÚP ČR stabilizovat v oblasti informačních
systémů a správy dat. Chtěl bych rovněž využít synergie spo-
lupráce všech dalších institucí, které pod sekci zaměstnanosti
spadají, prioritně pak Úřadu práce ČR a Státního úřadu in-
spekce práce,“ vyjmenovává Jan Marek. red.

Jan Marek se stal náměstkem ministryně práce

Jan Marek Foto: archiv

Karneval s DDM Foto: 2x archiv školy

Tvořivá dílnička Foto: 2x archiv školy
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Z Á M E K  S L AV K O V  – A U S T E R L I T Z www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Po krátkém zimním období se znovu oteví-
rají brány Zámku Slavkov – Austerlitz, který
do roku 2014 vstupuje s opět zajímavou a pe-
strou kulturní a turistickou nabídkou.

Slavnostní zahájení sezony 2014 proběhne
ve čtvrtek 27. března. Na tiskové konferenci
bude zástupcům médií, čestným hostům a ob-
chodním partnerům města i zámku představena
kulturní nabídka a turistický potenciál sezony
2014. 

Na tiskovou konferenci potom naváže pro

Slavnostní zahájení sezony na Zámku Slavkov – Austerlitz
veřejnost slavnostní vernisáž výstav, která se
uskuteční od 16 hodin v Historickém sále
zámku. Velkým lákadlem bude jistě výstava ob-
razů známé české výtvarnice a autorky osobi-
tých malířských děl Ivy Hüttnerové, která je
známá jako milovnice „starých dobrých časů“
našich babiček. 

Po celou sezonu bude v prostorách bývalých
koníren ke zhlédnutí výstava Vojenské tradice
Lichtenštejnů a knížecí garda, která bude na
zámku realizována v rámci projektu „Po sto-

pách Liechtensteinů na Jižní Moravě a Dolním
Rakousku“. Další zajímavá výstava, kterou uve-
deme k zahájení sezony na zámku, návštěvníky
seznámí se čtyřmi starobylými rytířskými
řády. Čtveřici výstav doplňuje výstava foto-
grafií nádherných horských scenérií Václava
Trša a výstava originálních šperků ze skla
Jany Filípkové. 

Srdečně vás zveme na první akci Zámku
Slavkov – Austerlitz v této sezoně.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Mobilní telefon je v dnešní době jedno z nej-
bližších osobních zařízení, které používáme
každý den. Nejrůznější mobilní aplikace, je-

Mobilní průvodce městem Slavkov u Brna
jichž obliba neustále stoupá, jsou užitečné, po-
hotové, moderní a praktické. Mobilní průvodce
městem je kdekoli a kdykoli dostupný pro uži-

vatele mobilních tele-
fonů zdarma (stažení
je bezplatné, neplatí se
data ani poplatky ope-
rátorům). 

Mobilní průvodce
městem Slavkov
u Brna je nová apli-
kace, která uživateli
pomáhá s navigací ve
městě, představí mu
prostřednictvím krát-
kých textů a popisek
místní pamětihodnosti
a zajímavosti, které
jsou pro lepší orientaci
doplněny i kvalitními
fotografiemi. Prů-

vodce je rozšířen
o katalog do-
plňkových slu-
žeb ve městě, tj.
volnočasové ak-
tivity, ubytovací
a stravovací zaří-
zení. Důležitou
sekcí je kalendář pravidelných a nejvýznamněj-
ších událostí ve městě i na zámku. 

Mobilní průvodce je určen pro všechny
typy mobilních telefonů a ke stažení je jednak
na webových stránkách města a zámku, tak
i na Informačním centru, a to v několika ja-
zykových mutacích. Vedle češtiny nabízí prů-
vodce informace v angličtině, němčině
a francouzštině. 

Stáhněte si ZDARMA průvodce do svého
mobilu pomocí zde uvedeného QR kódu
a nabídněte informace svým přátelům!

Ing. Jana Slouková, ZS-A

www.jizni-morava.cz, který za naši oblast spra-
vuje právě Informační centrum. Propagační
materiály, tj. letáky, vizitky, plakáty, apod.,
potom můžete osobně přinést na Informační
centrum, kde zajistíme jejich zveřejnění. 

Otevírací doba Informačního centra
listopad–březen:
pondělí–pátek 8.30–11.30 a 12.–17 h
duben a říjen: úterý–neděle 9–16 h.
květen a září: úterý–neděle 9–17 h.
červen, červenec a srpen: denně 9–17 h.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Informační centrum Zámku Slavkov – Aus-
terlitz nabízí i v roce 2014 on-line předprodej
vstupenek do Národního divadla Brno. 

Národní divadlo Brno je hlavní divadelní
scénou v Brně a je tvořeno celkem třemi diva-
delními budovami: Mahenovo divadlo, Janáč-
kovo divadlo a Divadlo Reduta. Do všech
těchto scén si můžete zakoupit vstupenky v In-
formačním centru. Vedle předprodeje vstupe-
nek zde získáte i informace o aktuálním
programu, obsazenosti jednotlivých předsta-
vení anebo obdržíte čtvrtletní magazín Národ-

ního divadla Brno DIVA. Využijte této jedi-
nečné možnosti k pohodlnému zakoupení
vstupenek na skvělá divadelní představení
předních scén v ČR!

Informační centrum dále opakuje svoji
výzvu pro všechny organizace a subjekty pod-
nikající v oblasti cestovního ruchu ze Slavkova
a okolí, aby informace o pořádaných akcí či
propagační materiály dodávali na Informační
centrum. Tyto informace se potom objeví na
měsíčních přehledech akcí ve Slavkově u Brna,
ve Slavkovském zpravodaji a na portálu

Předprodej vstupenek do Národního divadla Brno v IC

Další zajímavá výstava, kterou
uvedeme k zahájení sezony na
zámku, návštěvníky seznámí se
čtyřmi řády – Řádem Maltézských
rytířů, Řádem Božího hrobu, Řádem
Německých rytířů, Řádem sv. Lazara.

V dobách křížových výprav
vznikly ve Svaté zemi rytířské řády,
které měli za úkol boj proti nevěří-
cím a ochranu poutníků. Po skon-
čení křížových výprav se přesunuly
tyto rytířské řády do Evropy, kde za-
čaly působit v nových úkolech,

které jim byly svěřeny. Každý
z rytířských řádů se věnoval od-
lišné činnosti – Rytíři Božího
hrobu se snažili zabezpečit svatá
místa na Blízkém východě, Ně-
mečtí rytíři věnovali svoje zájmy
rozvoji řádového území v Pobaltí
a Lazariáni se věnovali službě ve
Francii, kde zakládali špitály
a námořní akademie.

Všechny rytířské řády prošly
složitým vývojem od středověku
až do současné doby. Každý z řádů

Rytířské řády – historie a současnost
si prošel obdobím slávy a úpadku. V současné
době mají rytířské řády stále co nabídnout a jsou
neustále obránci křesťanské víry, která je v sou-
časném materializovaném světě na ústupu. Dále
vyvíjejí charitativní činnost, která má pomoci nej-
potřebnějším, a proto připravovaná výstava má
v první řadě informovat širokou veřejnost nejen
o historii, ale i současnosti rytířských řádů.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 27.
března od 16 hodin. Výstava bude pro veřej-
nost přístupná souběžně s provozem zámku do
neděle 18. května 2014.

Hana Partyková, ZS-A

Jarní slunečné počasí vylákalo v neděli 23. února do parku stovky návštěvníků Foto: B. Maleček
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Výstava fotografií
a šperků ze skla

Třetí výstavou, která odstartuje návštěvnic-
kou sezonu na zámku ve čtvrtek 27. března je
společná výstava fotografií Václava Trša
a šperků Jany Filípkové. 

Na výstavě návštěvníci uvidí nádherné hor-
ské scenérie z cest po Alpách ze tří států – Itá-
lie, Rakouska a Švýcarska, které mladý
fotograf zachytil ve všech ročních obdobích.
Samotný název „Alpy“ je obecné označení ve-
lehor, jejichž vrcholy jsou přitažlivé ve smyslu
dlouhých, nekonečných svahů, dramatické kra-
jiny a rozličného terénu, jejichž krásu můžete
obdivovat i na zámku prostřednictvím těchto
zdařilých snímků.  

Společně s fotografiemi návštěvníci mohou
také obdivovat šperky ze skla. Někomu se
může zdát, že sklo je chladné a tvrdé, ale věřte,
že s pomocí ohně a rukou se stává tvárným
a hřejivým.  Dokáže se proměnit doslova v co-
koliv, o tom se můžete přesvědčit na vlastní oči,
neboť autorka přislíbila účast na vernisáži a vý-
robu skleněných korálků předvede návštěvní-
kům v praxi. 

V průběhu jara pak s paní Filípkovou připra-
vujeme pro malé návštěvníky zámku dětské díl-
ničky spojené s pohádkovými prohlídkami
zámku (26.–27. 4. 2014) Dětské čarodějné od-
poledne na zámku a pohádku Popelka (25. 5.
2014), na které jsou malí i velcí srdečně zváni!  

Krásu přírody a šperků naleznete v místnosti
před kavárnou do 8. 6. 2014, výstava je volně
přístupná souběžně s provozem zámku. 

Hana Partyková, ZS-A

Výstava „Vojenská
tradice Lichtenštejnů
a knížecí garda“

Lichtenštejnové patřili mezi nejvýznamnější
evropské šlechtické rody, žijící mimo jiné na
jižní Moravě. Jejich panství zahrnovalo roz-
sáhlé statky, včetně známých zámků v Lednici,
Valticích, či Bučovicích. 

Projekt „Po stopách Lichtenštejnů na Jižní
Moravě a Dolním Rakousku“ formou výstav
a společenských akcí na jihomoravských zá-
mcích přibližuje historii tohoto významného
rodu.

Jedna z cyklu výstav se také uskuteční na
zámku Slavkov – Austerlitz, kde krátce tím při-
pomene i spojení s bitvou u Slavkova. Přede-
vším formou informačních panelů
a originálních exponátů návštěvníkům přiblíží
historii a význam rodu Lichtenštejnů. Budou
prezentováni jejich významní představitelé,
milníky historie jejich rodu, ale také vojenská
činnost.

Výstava, umístěná v galerii v konírnách,
bude zahájena dne 27. března v 16 hodin na
vernisáži při slavnostním zahájení sezony na
zámku společně s výstavou obrazů Ivy Hüttne-
rové. Mgr. Radek Žák, ZS-A

KINO JAS SLAVKOV B¤EZEN 2014
  1. 3. sobota   19.30 hod.   NÁSLEDKY LÁSKY                                                      100 minut
  2. 3. neděle   19.30 hod.   Rafinovaná filmová kombinace žánrového vyprávění s působivou analýzou osamělého člověka-

vizuálně strhující snímek se skvělým elektronickým soundtrackem. Ano, životní styl padesátníka
Titty Di Girolama by se dal považovat za extrémní-extrémně usedlý, extrémně rutinní… dokud
se neobjeví láska a s ní i problémy. Režie: Paolo Sorrentino. Hrají: Toni Sevillo, Olivia magnani,
Adriano Giannini, Rolando Ravello.

                                           Vstupné: 70 Kč                                                                                   Přístupný od 12 let

  8. 3. sobota   19.30 hod.   ANGELIKA                                                                                          113 minut
                                           Od mezinárodní premiéry Angeliky, Markýzy andělů uplyne letos v prosinci přesně padesát let.

A nové zpracování nezapomenutelného příběhu, které vznikalo za přispění Barrandova také
v ČR, má tuzemskou premiéru v kinech již 27. února. Tvůrci nového zpracování si jako výchozí
bod při práci na Angelice zvolili právě určitý návrat k původním knihám Anne Golonové. Režie:
Ariel Zeitoun. Hrají: Nora Arnezeder, Gérard Lavin, Tomer Sisley, David Kross, Simon Abkarian
a další. Žánr: Dobrodružný, Romantický.

                                           Vstupné: 75 Kč                                                                                   Přístupný od 12 let

  9. 3. neděle   19.30 hod.   VELKÁ NÁDHERA                                                               141 minut  
                                           Příběh stárnoucího spisovatele a novináře Jepa zasazuje Sorrentino do prostředí „třpytivé“

vysoké smetánky podmanivého Říma a po vzoru filmových velikánů Federica Felliniho
a Michelangela Antonioniho podává kritiku současné společnosti, žijící v povrchnosti
a přetvářce. Hrají: Toni Sevillo, Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Isabella Ferrari, Serena Grandi,
Luca Marinelli a další. Žánr: Komediální drama. Na CSFD vysoké hodnocení.

                                           Vstupné: 75 Kč                                                                                   Přístupný od 15 let

15. 3. sobota   19.30 hod.   LÍBÁNKY                                                                                            98 minut
                                           Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich – Tereza (Anna

Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již prošli
manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. Jsou však odhodláni to zkusit znovu. A zdá
se, že svatební oslavy, které probíhají v prosluněném dni v rodinném kruhu, budou skutečně
nejkrásnějším začátkem společného života. Ovšem… Režie: Jan Hřebejk. Dále hrají: Kristýna
Nováková-Fuitová, Jiří Černý, Jiří Šesták, David Máj, Lenka Šilhánová.

                                           Vstupné: 75 Kč                                                                                                  Mládeži přístupný

16. 3. neděle   16.30 hod.   MOCNÝ VLÁDCE OZ                                                    125 minut
                                           Když se Oscar Diggs druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou morálkou, dostane do životem

pulsující Země Oz, myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepozná tři
čarodějky: Theodoru, Evanoru a Lindu. Oscar se nechtěně zaplete do velikých problémů, kterým
čelí země Oz a její obyvatelé, a musí se naučit odlišovat dobré lidi od zlých dřív, než bude příliš
pozdě. Žánr: Fantasy, Rodinný, Dobrodružný.

                                           Vstupné: 70 Kč                                                                                  Mládeži přístupný

22. 3. sobota   19.30 hod.   VEJŠKA                                                                                        85 minut
                                           Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky, kam přijímají jen pár vyvolených. Už

jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní. Na školu se hlásí
i krásná Julie (Eva Josefíková), do které se Kocourek bezhlavě zamiluje. Michal Kolman (Jiří
Mádl) studuje VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky a rychlá auta.
Zkoušky řeší podvodem nebo úplatkem či pomocí svého vlastního otce (Jan Kraus). Režie:
Tomáš Vorel st. Dále hrají: Zuzana Bydžovská, Sabina Skalická, Ivana Chýlková, David Vávra,
Petr Čtvrtníček. Žánr: Komedie.

                                           Vstupné: 80 Kč                                                                                   Přístupný od 12 let

23. 3. neděle   16.00 hod.   POSLEDNÍ VRCHOL                                                 82 minut
                                           La Ultima Cima ukazuje typ kněze, kteří slouží Bohu tím, že slouží druhým. Pablo Domínquez

Prieto – španělský kněz překypující radostí s velkou zálibou v horolezectví – věděl, že zemře
mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve
42 letech umírá při sestupu hory Moncayo. Žánr: Dokumentární.

                                           Vstupné: 70 Kč                                                                                   Mládeži přístupný

29. 3. sobota   19.30 hod.   HOŘÍCÍ KEŘ
                                              Děj začíná Palachovým sebeupálením v lednu 1969 a líčením rozjitřené atmosféry v tehdejší

společnosti. Události se zdramatizují po skandálním nařčení od poslance Viléma Nového, který
Palachovo sebeobětování zlehčoval na stranickém mítinku v České Lípě lživým prohlášením
o takzvaném studeném ohni. Hlavní postavou vyprávění je skutečně existující advokátka Dagmar
Burešová, která jménem Palachových příbuzných podala na Viléma Nového žalobu na ochranu
osobnosti. Režie:  Agnieszka Holland. Hrají: Táňa Pauhofová, Jaroslava Pokorná, Petr Stach, Vojtěch
Kotek, Ivan Trojan, Jan Budař, Ondřej Malý, Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká a další. Žánr. Drama,
Životopisný. Velmi vysoké hodnocení na CSFD.

                                           Vstupné: 75 Kč                                                                                   Mládeži přístupný

30. 3. neděle   16.30 hod.   ŠMOULOVÉ 2                                                                               105 minut   
                                           V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár nezbedných

stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou
kouzelnou šmoulí esenci. Jenže brzy zjistí, že jen skutečný Šmoula mu může dát, co potřebuje,
a že jen Šmoulinka zná tajné kouzlo, kterým se Neplechové promění ve skutečné Šmouly. A tak
se Gargamel rozhodne unést Šmoulinku do Paříže. Nejvyšší čas, aby se do našeho světa vrátili
Taťka Šmoula, Nešika, Mrzout a Fešák.

                                           Vstupné: 65 Kč                                                                                   Mládeži přístupný

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz

Šperk Jany Filípkové Foto: archiv ZS-A
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Plakáty – s různou tematikou
Plechovky – od kávy, kakaa, bonbónů 
Pohlednice – s napoleonskou tematikou,

Slavkova a okolí, polského Slawkówa
Porcelán – talíře, hrnky, hrnky s pokličkou, 
Ruční práce – vzorníky šicích technik, háč-

kované, z šité krajky, ozdobné okraje a zoubky 
Sklo – číše, dóza s pokličkou, korbel, flakon,

vázy, skleněná ozdobná dýmka, soubor nápo-
jového skla z obnoveného slavkovského pivo-
varu 

Sochy – kovové sousoší muže a koně
Svítidla – závěsná petrolejka
Šperky – náušnice – z obecného kovu, plas-

tové, náramky
Textilie dekorační – háčkované povlečení do

dětského kočárku, ozdobné polštářky, ubrusy,
záclony, kuchařky, přehoz na postele síťovaný,
dečky, prostírání 

Uniformy – replika uniformy štábního ma-
jora rakouské armády z roku 1805

Vánoční ozdoby – vánoční ozdoby z fouka-
ných perel a korálků z období I. republiky

Různé – znaky automobilu Tatra, mušle –
Kotouč indický, cukr ve sběratelských obalech
– zámek Slavkov s portrétem Napoleona I.,
psací stroj, šicí stroj.

Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou dě-
kuje všem dárcům za obohacení sbírkového
fondu a současně také kulturního dědictví
města Slavkova, které takto zůstane uchováno
pro příští generace.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz děkuje všem
příznivcům a dárcům za dary, které obohatily
zámecké sbírky. V roce 2013 se sbírkový fond
rozrostl o 663 přírůstkových čísel, což před-
stavuje 897 předmětů. Všechny předměty
byly získány výhradně dary. Kromě dárců ze
Slavkova u Brna, přispěli rovněž dárci z Bučo-
vic, Nížkovic a Viničných Šumic. 

K zajímavostem v nových akvizicích patří
např.: rozsáhlá sbírka hodin, hodinek a budíků
z pozůstalosti sběratele z Pozořic, vánoční
ozdoby z foukaných perel a korálků z období
I. republiky či replika uniformy štábního majora
rakouské armády z roku 1805 – tedy z období
bitvy u Slavkova. Pozoruhodné jsou rovněž
součásti ženského kroje z Velké nad Veličkou,
dámský koupací úbor ze 30. let 20. století či vy-
šívaná „pompadurka“ ze stejné doby. K ozdo-
bným, ale současně i funkčním předmětům lze
přiřadit soubor předmětů z alpaky, doplněný
zabrušovanými skleněnými miskami – vše opět
I. pol. 20. stol. Sbírku fotografií doplnil portrét
Zdeny Wolkerové – matky básníka Jiřího Wol-
kera a dále jeho bratra Karla. Současnost je do-
kumentována souborem nápojového skla
z obnoveného slavkovského pivovaru. 

V nových akvizicích jsou zastoupeny tyto
okruhy předmětů: 

Alpaka – košík se skleněnou miskou, miska
se skleněnou vložkou, miska, soubor lžiček

Archeologické nálezy – torza keramických
dýmek

Církevní – vyšívaný oltářní přehoz

Doplňky oděvů – dámská vyšívaná taštička
„pompadůrka“, dámské kabelky, vyšívané
a háčkované límečky, dámské rukavičky, ozdo-
bné manžetky, čamary, pružné držáky ponožek 

Fotografie – Zdeny Wolkerové – matky bás-
níka Jiřího Wolkera a jeho bratra Karla, foto-
grafie slavkovských občanů 

Hodiny – budíky, náramkové hodinky, pán-
ské kapesní hodinky, stolní hodiny 

Hračky – váha, pokladna, šicí stroj, panenka,
zavinovačka pro panenku, peřinky do kolébky

Kalamář – z šedého kovu v podobě orla
Keramika – hrnek, miska, talířek, talířek

a váza tzv. chodské keramiky, aquamanile v po-
době kozoroha, keramická bota, mlékovka, cu-
křenka

Kroje – kroj z Velké nad Veličkou
Kuchyňské potřeby – váhy, včetně krabičky

se závažím, cedníky, dřevěná malovaná chle-
bovka, struhadlo, dřevěná formička na cukroví,

Nádobí – dětské lahve, příbory, 
Nářadí a nástroje – hodinářské kladívko,

montážní klíč
Obuv – papuče vyšívané korálkami, kozačky

s plastickými koženými ornamenty
Oděvy – čepce, dětské čepičky, dětské košilky,

dupačky, halenky, noční košile dámská a pánská,
dámský koupací úbor, košilky, kalhoty s noha-
vičkou, spodničky, kabátky, divadelní kostým,
společenské šaty, šátky, zástěry, plédy 

PF – blahopřání k novému roku
Písemnosti – rodinné doklady, poštovní

obálka, výuční list dámské krejčové

Poděkování za dary do sbírek

Jednou ze zajímavých výstav na zahájení sezony 2014 slavkovského
zámku, bude výstava známé malířky a herečky Ivy Hüttnerové. Její
krásné a milé obrázky jistě všichni znáte. Vyzařuje z nich pohoda
a vrací nás do dob našich babiček, starých prodejních krámků, cukráren,
kaváren a různých sportovních klubů. Výstava grafik a obrázků bude
doplněna replikou „Koloniálu“ ve kterém budou k ochutnání různé dob-
roty za „symbolické“ ceny a čekají vás i další zajímavosti, které nastolí
dobovou atmosféru. Grafiky s různými náměty budou prodejné, a tak
si můžete kousek výstavy přenést do svých domovů. K prodeji budou
připraveny i různé drobnosti a kalendáře.

Věříme, že se nám podaří zajistit účast paní Hüttnerové na vernisáži
její výstavy, na kteoru bude navazovat její autogramiáda. Při její minulé
výstavě se nám to podařilo i přes to, že je paní Hüttnerová velmi zane-
prázdněna. Velice se jí na zámku i ve Slavkově líbilo, prošla si celé
město, projela i jeho okolí a ráda se do Slavkova vrací. Doufáme, že na
vernisáž přijede a společně s vámi se podělí o příjemné zahájení výstavy.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 27. března v 16 hodin
v Historickém sale, výstava bude přístupná do 31. května 2014 sou-
běžně s provozem zámku. Hana Partyková, ZS-A

Výstava malířky a herečky Ivy Hüttnerové

Autogramiáda I. Hüttnerové na zámku Foto: archiv ZS-A
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Po vítězství v krajském kole republikového
turnaje ve florbale jsme jeli bojovat do Brna na
kvalifikační turnaj o postup do závěrečného praž-

Kvalifikace na finále ve florbale

V předprázdninovém týdnu od 8.–14. února
vyrazili žáci sedmých ročníků na lyžařský kurz
na Horní Bečvu. Obavy o dostatek sněhu
a dobré lyžování byly na místě, protože letošní
zima sněhu a mrazu nepřeje. Během našeho po-
bytu se počasí chovalo ukázkově aprílově. Dva
dny nám pršelo, dva dny padal sníh a po dva
dny jsme zažili zasněženou krajinu se sluncem
a modrou oblohou. Výcvik přesto probíhal
každý den. Žáci, kteří nikdy na lyžích nestáli,
se naučili lyžovat a zvládat základní smýkané
oblouky – ostatní se v lyžování ještě více zdo-
konalovali. Podle prvních ohlasů se kurz dětem
moc líbil a jako každoročně nikdo nechtěl

Sedmáci ze ZŠ Komenského na horách
v pátek odjíždět domů. Jen závody jsme museli
kvůli nedostatku sněhu odvolat. 

Martin Bauer, vedoucí LVK

ského finále. Setkali se zde vítězové tří krajů: Ji-
homoravského, Pardubického a kraje Vysočina. 

Jasným vítězem se stali florbalisté Litomyšle,
kteří přehráli obě zbývající družstva bez větších
problémů. O druhé místo na turnaji jsme se střetli
se Žďárem nad Sázavou. Po nadějném vstupu do
zápasu, kdy jsme vedli po dvou třetinách 4:1, se
soupeř třemi rychlými góly dostal zpět do zá-
pasu. K druhému místu na turnaji nám bohužel
nestačila remíza, museli jsme hru otevřít a více
riskovat, což vedlo k obdržení páté branky.
I přesto, že jsme na turnaji skončili třetí, zazna-
menali jsme se staršími žáky historický úspěch.

Mgr. Martin Bauer

rády a spolužáky ze třídy, plnit zadané úkoly tak,
aly moje tlupa přežila, to je zážitek, na který vět-
šina našich šesťáků nezapomene. A co říci závě-
rem? Všechny „tlupy“ přežily, měly dostatek
jídla, kožešin, oheň i věrného přítele psa, nemoci
se jim vyhnuly, a domů se děti vracely se spous-
tou nových dovedností a zkušeností. Takže za rok
zase v Době ledové.  MiL

Týdenní pobytový program ve středisku eko-
logické výchovy Rychta Krásensko se pro žáky
6. tříd v naší škole pomalu stává tradicí. Ne jinak
tomu bylo i letos, kdy jsme první únorový týden
se třiceti šesťáky vyrazili na Drahanskou vrcho-
vinu, vstříc Době ledové. Před odjezdem pano-
valy trošku obavy z počasí, ale to nás, jako
každoročně, nezklamalo. Mráz, sníh, led, zima.

Navzdory teplé zimě jsme byli v Době ledové
Velice spontánně se člověk v takových podmín-
kách vžívá do nesnadného způsobu života našich
předků. Naučit se střílet z luku, stopovat zvěř, ur-
čovat stromy podle pupenů, v nevlídných zim-
ních mrazech a větrech si sám ulovit potravu
(špekáček) a pak si ji připravit na vlastnoručně
rozdělaném ohni uprostřed přírody, to se ve škole
naučit nedá. A pak, být pět dní sám, jen s kama-

Ve středu 5. února škola ožila nedočkavými
dětmi předškolního věku, které by se od září
2014 měly stát žáky prvních tříd. 

Zápis do obou slavkovských základních škol
proběhl opět společně, tentokrát v Základní
škole Komenského. Spolu s rodiči přišlo k zá-
pisu celkem 114 dětí. Všechny byly připravené
předvést to, co si doma nebo v mateřské škole
k zápisu nachystaly. A protože byly moc ši-
kovné, byly za svoji snahu odměněny dárkem,
který budoucím prvňáčkům věnovala firma
Brašnářství paní Drahomíry Svobodové.

Do obou škol by mělo nastoupit asi 94 dětí,
a proto budou v příštím školním roce
2014/2015 otevřeny čtyři první třídy. U někte-
rých dětí ještě rodiče váhají, zda je mají do
školy dát a tak požádali o odklad školní do-
cházky. V poslední době je velmi častým důvo-
dem odkladu špatná výslovnost dětí, popřípadě
jejich sociální nezralost. 

Budoucím prvňáčkům, přejeme úspěšné za-
hájení základního školního vzdělávání a rodi-
čům hodně trpělivosti a radosti ze svých dětí.

Hana Stárková, Vladimír Soukop

Zápis do prvních tříd
ve Slavkově

V Základní škole Komenského proběhne
v pondělí 10. března v 15.30 hodin v divadel-
ním sále první společná schůzka učitelů a ro-
dičů budoucích prvňáčků. Zde probereme
základní informace o organizaci školního roku,
o školním vzdělávacím programu a rodičům
představíme třídní učitelky jejich dětí.

Schůzka s rodiči v ZŠ Komenského
Letos opět naše škola nabídne rodičům bu-

doucích prvňáčků osvědčenou tzv. přípravku na
školu odborně nazývanou edukativně stimulační
skupiny. Tentokrát ji organizujeme ve spolupráci
s Mateřskou školou Zvídálek. Podrobnosti o or-
ganizaci přípravky se rodiče také dozví na spo-
lečné schůzce. Hana Stárková

Sedmáci na horách Foto: archiv školy

Florbal Foto: archiv školy

Zápis do 1. třídy Foto: archiv školy

Doba ledová v krásenské Rychtě Foto: archiv školy
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gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,

e-mail: info@rezidenceausterlitz.cz 

SLAVKOV U BRNA

PRODEJ BYTŮ A RD

ZKOLAUDOVÁNO!

K nastěhování listopad 2013

www.RezidenceAusterlitz.cz.czccccccccz

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,

 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

Milan Májek a syn

HUTNÍ MATERIÁL
areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975

775 697 788
milanmajek@volny.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
so (od 1. 4. 2014)  8–11 h.           

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 10 LET S VÁMI

OTEV ÍRACÍ  DOBA: 

po–čt: 18–23 
pá–so: 18–1
ne: 18–22
Od 1. března 2014
bude PO–PÁ otevřeno
od 14 hodin!
V jinou otevírací dobu
na objednávku.

Obsloužíme Vás s radostí a s úsměvem na tváři.
Těšíme se na Vás!

Kavárna u Templu
OPĚT OTEVŘENA!
Přivítejte jaro s námi v Kavárně u Templu! Přijďte si k nám
posedět nebo jen tak odpočinout. Společnost Vám bude
 dělat nejen dobrá káva, ale i doré vínko a čaj. Pro milovníky
piva tu máme výborné slavkovské pivo a pro děti sladkosti
Manner. Nechybí tu ani skvělá hudba a WiFi připojení.

Koláčkovo náměstí 723, Slavkov u Brna
tel.: 727 844 206
e-mail: kavarnautemplu@seznam.cz 
FB: Kavárna u Templu



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

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

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

NíÏkovice 229
tel.: 544 222 654, mobil: 725 779 040
e-mail: evaantos@seznam.cz

●  PROVÁDĚNÍ STK A EMISÍ
●  PNEUSERVIS
●  RUČNÍ MYTÍ AUT
●  DIAGNOSTIKA MOTORŮ
● VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL

(v rámci pojišťovny zdarma)
● plnění a kontrola klimatizace
● veškeré klempířské

a mechanické práce

PŘEVOD VHS na DVD

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

1 hodina záznamu

300 Kã

BOŠOVICE

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

www.papouscizoo.cz

Otevíráme 1. března!

  entrum
JIŘÍKOVICE

NOVĚ OTEVŘENO

Otevírací doba:
Po–Čt:7–16.30 h.
Pá: 7–15 h.
So: 8–13 h. (jen STK)

STK – tel. 544 21 21 01
■ měření emisí všech značek zážehových i vznětových motorů
■ technické prohlídky všech motocyklů a osobních i užitkových vozidel do 3,5 t
■ v případě zjištění závady možnost okamžité opravy v areálu Autocentra Jiříkovice
■ snadná dostupnost ze Slavkova u Brna
■ příjemné prostředí, nízké ceny
■ káva zdarma
■ bez objednání

SERVIS – tel. 544 21 21 10
■ možnost zapůjčení náhradního vozidla 
■ rychloservis bez objednání na počkání
■ odtahová služba
■ montáž zabezpečovacích zařízení
■ moderní vybavení, nejnovější diagnostika Bosch
■ kompletní pneuservis pro osobní a dodávková vozidla
■ prodej pneu a disků



PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci:
v pátek 21. března do 16 hodin

Podmínky viz www.bmtypo.cz

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.veslavkove.cz

Výroba razítek Colop
Samonamáčecí razítka dodáváme 
v těchto barevných kombinacích 
s černým základem: modrá, zelená, 
šedá, žlutá, červená.
Inkousty v různých barvách.
Razítka tradiční, kulatá, datumovky,
razítka velkých rozměrů atd.
Dřevěná razítka.
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Několik údajů v číslech: 
Festivalu se zúčastní 7 souborů, které ode-

hrají celkem 10 představení
V 8 hrách se na jevišti SC Bonaparte vystřídá

93 herců a v zákulisí 28 osob zajišťujících režii
a technické zabezpečení představení. Pro těchto
121 lidí budeme zajišťovat catering, technický
jevištní servis, pro herce květiny, pro dětské
herce sladkosti.

Dobrovolné pořadatelské služby se ujme cca
10–15 členů z Farního divadla Simsala Bim.

Letošní festival se od loňského liší v tom, že
se koná v zařízení, které již patří městu. Vě-
říme, že vás programová nabídka zaujme
a podpoříte svojí účastí tuto kulturní akci.

Srdečně zvou pořadatelé, SC Bonaparte
a ochotníci z FDSB

Již 3. ročník festivalu se uskuteční v termínu
od čtvrtka 6. března do neděle 9. března.

Všechny podstatné údaje najdete v přilože-
ném programu a tak dovolte několik dalších in-
formací.

Dopolední představení ve čtvrtek a pátek
budou odehrána pro školy a zbytek volných
míst bude k dispozici veřejnosti. 

Kromě představení pro ryze dospělé publi-
kum jsme v programové nabídce pamatovali
také na děti. Kromě školních představení ve
všední dny bude pro děti připraven v neděli
od 10 do 10.45 hod. dopolední pohádkový
blok, který připraví nejmladší festivaloví účast-
níci ze ZŠ Komenského.

Předprodej vstupenek na celý festival pro-
bíhá v Informačním centru na zámku. 

Informace k festivalu Slavkovské divadelní dny 2014
Vstupenky budou prodá-

vány i s místenkou, takže
nemusíte mít strach, že vám
někdo obsadí oblíbená
místa. 

Odstupňované vstupné:
dospělí 80 a 90 Kč, děti do 10-ti let na dětská
představení 30 Kč.

Představení s dětským vstupným: páteční
dopolední pohádka Princové jsou na draka, so-
botní Rousínovský vodník, nedělní dopolední
blok  - ukázka ze hry SUPER a pohádka Kterak
král kočku kupoval.

Zbylé vstupenky bude možné zakoupit před
začátkem každého představení.

Otevření sálu - 30 minut před začátkem
představení. 

Když jsme v loňském roce plánovali ve školní
družině přednášku pro děti Na návštěvě u veve-
rek, netušili jsme ještě, jak nás velmi zaujme
a ovlivní. Kromě mnoha zajímavostí o životě
těchto milých zvířátek jsme se dozvěděli, že ve-
verky jsou chráněné, protože jsou v naší přírodě
už skoro vyhubené. Veverky jsou totiž při svých
cestách po pevné zemi často sraženy auty nebo
napadeny psy, a tak jejich počet stále klesá. Za-
jímalo nás tedy, jak lze veverkám pomáhat.
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D., zoolog Slezského
zemského muzea v Opavě, nám dal dva tipy. Jed-
ním z nich jsou takzvané veverčí mosty spojující
pomocí lan a větví vzdálenější stromy nad silni-
cemi, aby veverky nemusely přecházet po zemi.
Druhým tipem byla speciální veverčí krmítka.
Rozhodli jsme se tedy za pomoci dětí a jejich ro-

dičů nechat takové krmítko pro veverky vyrobit.
Budky a krmítka pro ptáčky všichni známe

a i v zahradě školy je krmítko pro ptáky zaří-
zeno. Krmítko pro veverky bylo pro nás novin-
kou. Pan zoolog nám poslal obrázek, jak má
krmítko vypadat, a návod na výrobu jsme našli
na internetu. S výrobou prototypu pomohl pan
Kučera. Dvě krmítka pro nás zdarma vyrobil pan
Juřina a pan Smutný jich zhotovil dokonce
sedm. Pan Novák dodal nezbytné plexisklo. Cel-
kem se tedy podařilo zkompletovat deset krmí-
tek pro veverky! S otázkou umístění krmítek
pomohl pan Navrátil a oříšky, jimiž budou kr-
mítka plněna, přinesly děti a jejich rodiče. A při-
nesly jich celých sedm kilogramů! Všem tímto
děkujeme za nečekaně štědrou pomoc.

V současné době nás čeká poslední krok –
rozmístění krmítek v oblastech, kde veverky ví-
dáme nejčastěji: v okolí aleje, stadionu a parku.
Následovat bude pravidelné doplňování oříšků
a údržba krmítek, čehož se budou samozřejmě
účastnit i děti ze školní družiny. Naším cílem je,
aby některá viditelně umístěná krmítka učila děti
sledovat přírodu a poznávat život zvířat. Do-
ufáme také, že se krmítkům vyhnou vandalové
a že naše společná snaha nepřijde vniveč.

Mrg. Hana Gajdošíková, Dana Andrlová

Další vystoupení
Ad Hoc Teamu 

Na plesu, který pořádala ZŠ Tyršova, měli
možnost vystoupit také žáci naší ZUŠ F. France
organizovaní pod názvem Ad Hoc Team. Ve
třičtvrtihodinovém bloku předvedli produkci
písní různých stylů od popu až po tvrdší rock.
Početné publikum si s chutí zatančilo a podpo-
řilo žáky velkými projevy sympatií, což jim ur-
čitě přinese chuť do další práce.

Chtěl bych touto cestou i poděkovat za velmi
vstřícný postoj i řediteli školy p. Pučkovi a pra-
covníku MěÚ Slavkov p. Křížkovi za skvělou
spolupráci při přípravě této akce.  

Antonín Vodička, učitel ZUŠ Slavkov

Školní družina pomáhá veverkám

Ad Hoc Team Foto: archiv školy

Ad Hoc Team Foto: archiv školyInstalace krmítka pro veverky Foto: archiv ŠD

Děti ze školní družiny s krmítkem pro veverky Foto: archiv ŠD
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Postup do krajského kola
Ve středu 22. ledna se ve Vyškově konalo

okresní kolo Matematické olympiády žáků de-
vátých tříd ZŠ a kvart víceletých gymnázií.
Soutěže, která měla velmi vysokou úroveň, se
zúčastnilo 24 žáků z deseti škol. Vynikajícího
úspěchu dosáhl žák 9. A Petr Otépka, jenž se
umístil na 3. místě a s počtem 15 bodů si vybo-
joval postup do krajského kola, které se usku-
teční v Brně. Vedení ZŠ Tyršova děkuje Petrovi
za vzornou reprezentaci školy a přeje mu hodně
štěstí u přijímacích zkoušek na střední školu.

Lekce sebeobrany
s městskou policií

Po dvou zkušebních lekcích základů sebe-
obrany, které proběhly v loňském školním roce,
byla pro letošní školní rok dohodnuta hlubší
spolupráce Městské policie Slavkov a Základní
školy Tyršova.

V souladu se školním vzdělávacím progra-
mem v rámci výuky tělesné výchovy mají
dívky devátých ročníků možnost získat zá-
kladní dovednosti v oblasti sebeobrany. Během
školního roku absolvují děvčata deset lekcí pod
vedením velitele Městské policie Slavkov pana
Petra Smejsíka. Mgr. Hana Charvátová

Zajímavou přenášku pro dívky devátých roč-
níků Základní školy Tyršova ve Slavkově
u Brna připravila výživová poradkyně paní
Alena Slezáková. V rámci výuky tělesné vý-
chovy děvčata besedovala na téma Zdravý ži-
votní styl. Velmi názorným způsobem paní
Slezáková vysvětlila zásady správných stravo-
vacích návyků  jako jsou pravidelný denní pří-
jem kvalitní potravy se správným poměrem
sacharidů, tuků a proteinů a dostatečný příjem

Zdravý životní styl
tekutin. Velmi výstižně upozornila na nevhodné
typy stravy a jejich vliv na zdraví lidského or-
ganismu. K nejzajímavějším patřily věty: „Ke
štíhlosti se musíme projíst…“ a „Kdo nepije,
nehubne…“

Na závěr měly dívky možnost pomocí speci-
álního měřiče si nechat vyhodnotit stav svého
organismu z hlediska hodnot body mass in-
dexu, množství vody a tuku v těle.

Mgr. Hana Charvátová

Okresní kolo DO
V úterý 28. ledna se ve Vyškově konalo

okresní kolo Dějepisné olympiády. Letošní
téma se týkalo středověkých měst. Soutěžící od-
povídali na otázky o vývoji měst, o řemeslech,
obchodu a vzdělanosti, městských znacích,
stavbách apod. Naši školu reprezentovaly H.
Mlčochová z 9.A a H. Kučerová z 8.A., které
nejlépe uspěly ve školním kole. Také v okresní
soutěži obě prokázaly své výborné dějepisné
znalosti. Mezi třicítkou soutěžících z celého
okresu vybojovala H. Kučerová 15. místo a H.
Mlčochová dokonce krásné 4. místo. Oběma
dívkám srdečně blahopřejeme a doufáme, že
budou stejně úspěšné i v dalších soutěžích.

Okresní kolo Olympiády
v českém jazyce

Ve čtvrtek 6. února se ve Vyškově konalo
okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši
školu zde reprezentovaly opět H. Mlčochová
z 9.A a H. Kučerová z 8.A, které už své znalosti
osvědčily v Dějepisné olympiádě. Soutěžící
museli nejprve zvládnout jazykovou část a po
krátké přestávce je čekala slohová práce na téma
„Jak jsem si osladil život“. Obě dívky se svého
úkolu opět zhostily se ctí a v silné konkurenci
obsadila H. Mlčochová 5.–7. místo a H. Kuče-
rová 8.–9. místo. Oběma dívkám gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V sobotu 1. února se konal již 21. ples ZŠ
Tyršova. Slavnostně ho zahájili žáci 8. a 9. roč-
níku, kteří zatančili tradiční polonézu. Poté se
již plesová zábava rozjela naplno. K tanci i po-
slechu hrála zlínská skupina QUATRO a ta-
neční 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, kolo, ipad,
multifunkční tiskárnu nebo třeba sadu kvalit-
ního vína. Avšak ani ti, kteří tentokrát neměli
šťastnou ruku a nic nevyhráli, jistě nelitovali,
že na ples přišli. K dobré náladě přispěla i dvě
krásná vystoupení tanečního oboru ZUŠ pod
vedením paní učitelky Krahulové. Těsně před
půlnocí předvedlo své umění mladé rockové se-
skupení pod vedením pana učitele Vodičky. Do-
ufáme, že se na „tyršováckém“ plese všichni
dobře bavili, a příští rok se budeme těšit na
shledanou.

Poděkování patří všem sponzorům a dárcům,
kteří přispěli do tomboly, rodičům a členům
KPŠ, kteří pomáhali ples připravovat, panu

21. ples ZŠ Tyršova
ing. Tesákovi za krásnou květinovou výzdobu
a paní učitelce Krahulové, která i letos s našimi
žáky nacvičila polonézu.

Od roku 2010 na ZŠ Tyršova ve Slavkově
u Brna probíhá realizace dlouhodobého škol-
ního projektu Optimalizace pohybového re-
žimu školy se zaměřením na prevenci
a nápravu vadného držení těla dětí. Hlavní po-
zornost je zaměřena na žáky prvního stupně.
V loňském školním roce byla v rámci projektu
rozšířena spolupráce s Mateřskou školou Zví-
dálek.

Jednou z oblastí spolupráce je i předání in-

Spolupráce s Mateřskou školou Zvídálek
formací rodičům budoucích prvňáčků. Na
schůzce pořádané mateřskou školkou byli
v této souvislosti rodiče seznámeni s hlavními
kritérii pro výběr aktovky, psacího stolu a židle.
Dále se mohli dovědět o jednoduchých kom-
penzačních pomůckách, jako jsou overbally,
stojánky na učebnice a stupínky pod nohy.
Hlavní smysl všech informací a celého projektu
spočívá v předcházení vzniku odchylek v dr-
žení těla dětí. Mgr. Hana Charvátová

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Ples ZŠ Tyršova Foto: archiv školy

Polonéza na plese ZŠ Tyršova Foto: archiv školy
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Nabízím kompletní vedení 

DAŇOVÉ EVIDENCE
a PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

včetně mzdové agendy
fyzickým i právnickým osobám.

Jedná se o rychlé a kvalitní služby
za příznivou cenu. Veškeré mzdové
 doklady a daňová přiznání lze podat

též v elektronické podobě.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 

723 207 075
MAGDALENA HLADKÁ
www.ucetnictvi-hladka.cz

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

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

www.akr-stehovani.cz

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.

Vzpomínka

Dne 21. ledna 2014 uplynulo osm let, co nás
bez rozloučení opustila paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou syn s rodinou.

Vzpomínka

Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 8. února 2014 jsme vzpomněli první výročí, kdy nás opustil pan

JOSEF ŠÍCHA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou syn s rodinou.

Vzpomínka
Odešla, jak si osud přál, ale v našich srdcích žije dál.

Dne 25. února 2014 uplynulo 16 let od úmrtí naší drahé maminky,
 babičky a prababičky, paní

ANNY HLOŽKOVÉ
ze Slavkova u Brna

S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery Anna, Libuše
a syn Rudolf s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 11. února 2014 by oslavil 100 let
klempířský mistr, pan

RUDOLF ROBEŠ

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn Jiří s rodinou.

Vzpomínka

Dne 1. února 2014 a 27. února 2014 uplynul 1 rok od úmrtí
manželů  

VLASTY A FRANTIŠKA ŠEDÝCH

S láskou vzpomínají snachy, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 18. ledna 2014 uplynulo 10 smutných let,
kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR ANDRLA
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali, děkuje syn s rodinou.

Vzpomínka
Maminky neumírají, maminky jen usínají, aby se probouzely v srdcích svých dětí.

Dne 11. února 2014 uplyne šest smutných let plných bolesti
od smrti naší tolik milované maminky a babičky, paní

JANY ZEZULOVÉ
z Mouchnic

Dne 23. února 2014 by se dožila 69 let.
S láskou a vděčností denně vzpomínáme. Těm, co vzpomenou s námi, děkujeme.

Syn Martin a Marta s rodinou, dcery Gabriela a Jana s rodinami,
vnoučátka a pravnoučátka.

• P R O D Á M •
KONFERENČNÍ STOLKY KLUBBO (Ikea),
3 kusy. Rozměr
118x59 cm. Drobné
oděrky na povrchu.
Cena 200 Kč/ks.

ŠATNÍ SKŘÍŇ š. 220 cm,
v. 230 cm, h. 55 cm. Posuv -
né dveře. Velmi zachovalá.
Šatní a prádelní část. Cena
7000 Kč.

JÍDELNÍ STŮL. Skleněná
deska (mléčné sklo)
a kovové nohy šedé.
Rozměr desky 120x86 cm.
Cena 1000 Kč.

DVEŘE VCHODOVÉ inte rié -
rové, pravé, dekor světlé
dřevo, š. 80 cm, poškozený
povrch v místě jmenovky.
Nutno dát novou vložku,

nemám již původní klíče. Cena 500 Kč

OBRAZ Z IKEA. Dřevěný
rám, plátno, decentní barvy.
Rozměr 100x100 cm. Cena
1000 Kč.

Tel.: 604 706 900. Slavkov u Brna
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T - CLUB BŘEZEN
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
1. 3. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80  90
7. 3. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
8. 3. DJ Slepi - Dance/Club/House/Techno/ R&B

14. 3. DJ Petr Jaroš - Radio hits 
15. 3. DJ Boris & DJ P.M.C. velký sál Bonaparte
21. 3. DJ Corona – Dance/Club/House/Techno/ R&B 
22. 3. DJ Tublat and DJ Dave – Oldies music 80’ 90’

léta
28. 3. DJ Peejay – Dance/Club/House/Techno/ R&B
29. 3. DJ Corona – Dance/Club/House/Techno/ R&B 
WWW.TOTAL-CLUB.CZ

R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
František Jandl (1923) 15. 1.
Naděžda Cenková (1955) 20. 1.
Vladimír Tesař (1936) 30. 1.
Petr Goldmann (1946) 2. 2.
Jana Laštůvková (1961) 16. 2.

Vzpomínka

Kdo Tě znal, tak vzpomíná, kdo Tě měl rád, nezapomíná.

Dne 25. února 2014 jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí paní  

ILONKY PANÁČKOVÉ

S láskou vzpomínají kamarádky.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe nezapomněli.
Dne 15. března 2014 vzpomeneme 20. výročí úmrtí, kdy nás navždy

opustil můj milovaný manžel, náš tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV HÄRING

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 23. března 2014 by se dožil 85 roků

náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

FRANTIŠEK PUPP

a 20. ledna 2014 jsme si připomněli 23 roků, kdy nás navždy opustil.
S láskou a vděčností vzpomínají manželka Marie,

synové Pavel, Karel a Petr s rodinami.

Vzpomínka

Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 7. března 2014 vzpomínáme 10. výročí úmrtí pana

JOSEFA ŠTĚPNIČKY

Za tichou vzpomínku děkuje a stále vzpomíná
manželka Zdenka s rodinou.

Vzpomínka
Kdo je milován, není zapomenut.

Dne 26. února 2014 by se dožila 85 let paní

JOSEFA HOŠKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkuje manžel, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka

Nikdy nejde zapomenout na toho, který nám moc schází.
Dne 16. února 2014 by se dožil 70 let pan  

OLDŘICH ČMIEL
a dne 8. února 2014 uplynuly 4 roky od jeho úmrtí.  

S láskou vzpomínají manželka, dcery s rodinami a sourozenci.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. března 2014 jsme si připomněli nedožitých 90 let paní  

IRENY LOKOSOVÉ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Dcery a syn s rodinami.

INZERCE
KOUPÍM menší domek se zahrádkou
nebo byt s balkonem ve Slavkově. Tel.
722 712 978.

KOUPÍM rodinný dům k trvalému bydlení
ve Slavkově u Brna a okolí. Opravy ne-
vadí. Tel.: 739 912 867.

KOUPÍM dům ve Slavkově nebo okolí
do 15 km, vhodný i k rekonstrukci. Tel.:
731 305 863.

PRODÁM zatahovací dveře, barva bříza.
Cena 500 Kč. Tel. 732 421 292.

PRODÁM polohovací lamel. rošt hla va–nohy,
nový. Cena 1200 Kč. Tel. 732 421 292.

VYMĚNÍM byt 2+kk v osobním vlastnictví,
Slavkov u Brna, Nádražní za větší byt
v osobním vlastnictví nebo družstevní ve
Slavkově. Tel.: 721 910 302.

STAVBA krbů a komínů, zapojení kamen do
komínů. Kompletní realizace. Kvalitně a peč -
livě. Ing. Miroslav Skutek, tel.: 728 330 840.

PRONAJMU byt 2+kk v Šaraticích. Tel.
737 869 041.

HLEDÁM spolehlivou paní na pravidelné
hlídání šestileté holčičky ve Slavkově, 2
dny v týdnu odpoledne a večer, odměna
500 Kč/den. Tel. 601 202 008.

PRONAJMU přízemní byt 2+kk v klidné části
nedaleko centra Slavkova u Brna. Byt je ci-
hlový, součástí terasa, zahrádka a sklepní
kóje. Parkování u domu. Tel.: 737 713 593.

PRODÁM DB 2+1 ve Slavkově na Zl. hoře,
3.p., 54 m2 + balkon a sklep. Dům po revita-
lizaci (zateplení, plast. okna). Bez RK. Tel.
602 229 392, mail: visenbrno@centrum.cz.

PRODÁM sad v blízkosti golfového hřiště
6232 m2. Tel. 737 754 528.

VEŠKERÉ T ISKOVINY
letáky, knihy, časopisy, tiskopisy, razítka, pozvánky, cedule, bannery, samolepky aj.

BM typo, Brnûnská 642, Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661, 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz
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Obchodně administrativní
pracovník pro kancelář
ve Slavkově u Brna

Očekáváme
• minimálně SŠ vzdělání s maturitou
• komunikační dovednosti
• vysoké pracovní nasazení
• časovou flexibilitu

Nabízíme
• zázemí stabilní společnosti
• možnost osobního profesního růstu
• osobní přístup, seberealizaci
• široké portfolio fin. produktů

Požadujeme životopis

Kontakt: jitka.valisova@allianz.cz
Čechyňská 23, Brno

Slavkov u Brna

Havlíčkova 1292, tel.: 544 221 585
havlickova@koruz.cz

Zborovská 41, tel.: 544 221 120, 
koruz41@seznam.cz

KRBOVÁ KAMNA
KOTLE, RADIÁTORY
OHŘÍVAČE VODY
ČERPADLA, VODÁRNY
INSTALAČNÍ MATERIÁL

SPRCHOVÉ KOUTY, VANY
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
ZRCADLA, DOPLŇKY
CHLADNIČKY, MRAZNIČKY
PRAČKY, MYČKY NÁDOBÍ
SPORÁKY, ODSÁVAČE PAR

www.koruz.cz

SLEVA 7–10 %
AKCE PLATÍ V BŘEZNU A DUBNU 2014 

NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ PŘI CELKOVÉM NÁKUPU 
NAD 1.000,- Kč (neplatí pro zboží z letáků)

Zpracujeme účetnictví, mzdy,
daňovou evidenci, daňové přiznání.

Levně a kvalitně

Tel. 775 131 540

Blahopřání
S kytičkou v ruce dnes jdeme Ti přát, za lásku a vychování poděkovat.

Dne 4. března 2014 oslaví významné životní jubileum
80 let naše milovaná maminka a babička, paní 

JAROSLAVA TONAROVÁ

Do dalších let hlavně zdraví, štěstí, lásky a optimismu do života
z celého srdce přeje dcera Maruška s rodinou.

Vnoučata a pravnoučata posílají babičce velkou pusu a pohlazení.

Blahopřání

Dne 5. března 2014 oslaví své 85. narozeniny
naše maminka, babička a prababička, paní 

MÁRIA ŠIKUTOVÁ

Všechno nejlepší, dobré zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
do dalších let přeje

dcera Jana a synové Milan a Zdeněk se svými rodinami.

Blahopřání

Dne 5. února 2014 oslavil své životní jubileum 70 let
pan 

MIROSLAV MAREK

Hodně elánu, mnoho dalších roků, klidu, pohody a lásky přejí
manželka Irena, syn Miroslav a dcera Hana s rodinami.

Blahopřání

V lednu 2014 se dožila 90 let naše milovaná maminka,
babička, prababička a praprababička, paní 

ZDEŇKA FOJTOVÁ

Do dalších let jí přejeme hlavně zdraví a Boží ochranu.
Dcera Jana, Zdena a syn Otík s rodinami.

B L A H O P Ř Á N Í  K  V Ý R O Č Í

Sportovní ples
Sportovní klub SK Slavkov u Brna po-

řádá 42. sportovní ples v sobotu 1. března
v Kulturním domě Bonaparte. Hrát bude Ha-
mrla Boys (Brno). Prodej vstupenek v pon-
dělí 10. 2., 24. 2. 2014 od 18 do 20 hodin
v Restauraci U Havrana, nebo po domluvě
na tel. čísle 737 707 734. Těšíme se na vás.

V pondělí 20. ledna sledoval zcela zaplněný
sál římskokatolické fary přednášku Mgr. Mar-
tina Ráji, Ph.D., historika slavkovského zámku,
o životě neobyčejného člověka JUDr. Václava
hraběte Kounice, osobnosti úzce spjaté s naším
městem. Před očima posluchačů se odvíjel ži-
votní příběh šlechtice, člověka s velkým srd-
cem, který nedbal konvencí a šel za svou
životní láskou. 

Ve své politické kariéře poslance se stavěl za
zájmy obyčejných lidí. Do širšího povědomí
veřejnosti vstoupil díky podpoře, již poskytl

Šlechtic a demokrat
moravskému studentstvu, jemuž daroval brněn-
ský Kounicův palác a zřídil nadaci pro stavbu
studentských kolejí. 

Pro naše město se stal osobností ctěnou
a uznávanou. Tomu nasvědčovala také diskuze,
která se rozvinula po přednášce.

Rádi bychom tímto Mgr. Martinu Rájovi po-
děkovali za čas, který nám věnoval a za to, že
nás svým přednesem inspiroval k hlubšímu za-
myšlení se nad podstatou…

M. Jedličková – lektorka KLASu,
který tuto přednášku pro veřejnost organizoval

Zimní přestávku využívá Papouščí zoolo-
gická zahrada v Bošovicích k různým akcím,
jako např. krmení papoušků, výstavy nebo
přednášky. V sobotu 15. února se konala již
pátá cestopisná přednáška, jejíž tématem byla
jedna z nejchudších zemí světa – Bangladéš.

I v době konání olympijských her si do Bo-
šovic našlo cestu více než 30 zájemců a Cen-
trum ekologické výchovy zoo bylo opět
zaplněno do posledního místa.

Přednášející slavkovská cestovatelka Šárka
Návrátilová se s přítomnými rozdělila o čerstvé
zážitky ze své dvoutýdenní prosincové cesty do
této jihoasijské země vklíněné mezi Indii

Dva týdny v Bangladéši
a Barmu. Ze země opomíjené turisty, kde za
celý svůj pobyt potkala jen jediného
turistu.Více než hodinové zajímavé vyprávění
doprovázené promítáním fotografií ze života
obyčejných lidí posluchače velmi zaujalo.

Přednáška Š. Navrátilové Foto: B. Maleček
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, kulhankova@iss-slavkov.eu

v Sins heimu, kde žáci opět zdolávali pěknou
řádku schodů a nahlédli do letadel, umístěných
na pilotech nad jednotlivými výstavními ha-
lami, mohli si prohlédnout automobily, vlaky,
motocykly, vojenskou techniku. Unavení, ale
spokojení se všichni vrátili zpět do školy, aby se
svým vyučujícím a spolužákům svěřili se svými
zážitky. Tímto děkujeme panu senátorovi
Ing. Ivo Bárkovi a paní europoslankymi Ing. Zu-
zaně Brzobohaté o možnosti získat informace
o práci EP, dále Ing. Jiřině Frýbové, Tamaře Rei-
sig a Zdeňku Pavlíkovi ml. o bezchybnou orga-
nizaci této náročné akce. Naši žáci mají opravdu
na co vzpomínat. ISŠ

Pozvání europoslankyně Zuzany Brzobohaté
k návštěvě sídla Evropského parlamentu ve
Štrasburku ve dnech 13.–15. 1. 2014 přijaly dvě
školy, a to Gymnázium Šlapanice a naše škola.
Cesty do Štrasburku se zúčastnilo celkem 30
žáků. Žáci naší školy byli nominováni svými
třídními učiteli, kteří je vybrali na základě jejich
vynikajících studijních výsledků, plnění škol-
ních povinností i podle toho, jak školu vzorně
reprezentují při soutěžích či akcích školy.
V úterý 14. ledna se s žáky a jejich pedagogic-
kým doprovodem setkala europoslankyně, která
žákům společně s Pavlem Černochem z oddě-
lení návštěv vysvětlila, jak funguje parlament,

Návštěva Evropského parlamentu
jak probíhá jednání výborů a plenární zasedání
či jak pracují poslanci. Poté se návštěvníci po-
dívali do jednacího sálu. Večer se pak znovu
sešli se Zuzanou Brzobohatou u společné ve-
čeře, při které jí kladli další zajímavé dotazy tý-
kající se Evropského parlamentu, například
o její práci v Rozpočtovém výboru. V odpoled-
ních hodinách se žáci prošli starobylým centrem
města, užili si vyhlídkovou plavbu po řece ILL,
Mgr. Hirt zájemcům poskytl vyčerpávající vý-
klad o gotické katedrále Panny Marie a zdat-
nější se vydali po 330 schodech na nejvyšší
ochoz katedrály. Dlouhá zpáteční cesta byla
přerušena návštěvou Technického muzea

Ples ISŠ a nadačního
fondu Student

Dne 7. února jste se mohli pobavit na 19. roč-
níku plesu Integrované střední školy a nadačního
fondu Student. Celým večerem zněla hudba
v podání RELAX – BANDU Šaratice pod vede-
ním kapelníka Milana Jiráčka, taneční parket byl
zaplněn i při zpěvu Josefa Boudy a Radka Ver-
nera a také taneční vystoupení latinských tanců
Rudolfa Jelínka a Kateřiny Rabušicové mělo
velký úspěch. Poděkování patří všem sponzo-
rům, kteří přispěli do soutěže o ceny, která byla
vyvrcholením celého večera. ISŠ

Exkurze na Regiontour
Dne 17. ledna jsme navštívili veletrh GO-

REGIONTOUR v Brně. V prvním pavilonu,
který jsme navštívili, jsme nalezli především
zástupce krajů, obcí a různých organizací, např.
Czech Tourism nebo České dědictví UNESCO.
Nás, jako studenty cestovního ruchu, to hodně
zaujalo. V druhém pavilonu byli zástupci če-
ských i zahraničních cestovních kanceláří
a agentur. Našli jsme zde nabídky od krátkodo-
bých zájezdů až po dlouhé zámořské dovolené.
Měli jsme také možnost nahlédnout do různých
karavanů. Veletrh se nám velmi líbil a jistě obo-
hatil naše studium. K. Dekařová, ISŠ

SAPERE je mezinárodní nezisková organi-
zace, která ve spolupráci se společností
COFET, a.s. organizuje již 4. ročník soutěže
„SAPERE – vědět, jak žít“. Naše škola se již
druhým rokem účastní této soutěže. Ve školním
kole bylo oceněno šest nejlepší ch studentů
krásnými diplomy. Kromě toho jsme pokračo-
vali v okresním kole, ve kterém jsme vytvořili
školní tým složený, ze tří nejlepších žáků z celé
školy a to konkrétně Valiášek F. z oboru kuchař
– číšník a Korata J. a Horká T. z oboru hotel-

Soutěž Sapere – vědět, jak žít, pokračuje!
nictví. Žáci soutěžili v okresním kole a toto kolo
vyhráli! Proto máme možnost pokračovat v sou-
těži v krajském kole, kde budeme mít mnohem
větší konkurenci.

Krajské kolo bude probíhat 10.–27. února,
takže všichni doufáme, že i v tomto kole zí-
skáme pěkné umístění. Více informací o soutěži
je možné najít na internetových stránkách
http://www.saperesoutez.cz/ nebo na facebooku
www.facebook.com/saperevedetjakzit.

Ing. Bc. L. Svobodová, ISŠ

Tak jako každý rok přes zimní období pořá-
dají vyučující TEV pro žáky třídní sportovní
turnaje. Tradiční se již stal vánoční mezitřídní
turnaj v sálové kopané. O turnaj byl velký
zájem a přihlásilo se do něj přes devadesát
žáků. Mezi družstvy z jednotlivých tříd vy-
pukla velká rivalita a bylo to také vidět ve hře.
Učitelé TV, kteří rozhodovali, měli někdy
opravdu horké chvíle. Nikdo nechtěl prohrát,
neboť vyřazené družstvo muselo odejít do
výuky. Nakonec se vítězem stalo družstvo ku-
chařů 3. A AUKČ ve složení: Pantůček, Bílek,
Goliáš, Bárek, Dufek, Mihalík. Na tomto tur-
naji byl proveden výběr hráčů na okresní kolo
středních škol v sálové kopané ve Vyškově.

Trošku toho sportu přes zimu
Před pololetním vysvědčením proběhl další tur-
naj tříd ve florbalu. Sem se přihlásilo ještě více
žáků, včetně čtyř družstev dívek. Opět šlo o ne-
lítostný boj, protože nikdo nechtěl po prohře
skončit ve výuce. 

Jako první otevřely soutěž dívky a vítězkami
se stalo družstvo kuchařek 2. B KČ (Šarkö-
zyová, Volešová, Krivošová, Sehnallíková, Ma-
leňáková), které vyhrálo až na nájezdy. Vítězi
v kategorii hochů se stalo družstvo 3. A AUKČ
(Dufek, Goliáš, Bárek, Pantůček, Mihalík,
Bílek), které zároveň vyhrálo i turnaj v kopané.
„Zřejmě slušnej oddíl, ještě lepší jak STS
Chvojkovice Brod.“ Měli příznivý kondicio-
gram. Učitelé TEV, ISŠ

Ples ISŠ Foto: archiv školy

Fotbalisté Foto: archiv školy Florbalisté Foto: archiv školy

Návštěva Evropského parlamentu Foto: 3x archiv školy
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Popeleční středou vstupují křesťané do čty-
řicetidenního postního období. Tímto dnem za-
číná  příprava na největší událost v dějinách
křesťanství, na Velikonoce, událost vzkříšení
Ježíše Krista.

Od 11. století se uděluje na Popeleční středu
popelem znamení kříže na čelo, zvané popelec.
Při udělování popelce kněz říká: „Pomni, že
prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo nověji za-
vedenou formuli: „Obraťte se a věřte evange-
liu“. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se
získává ze spálených ratolestí požehnaných
v předešlém roce na Květnou neděli. Přijetí po-
pelce je znamením kajícnosti převzatým z bib-
lické tradice a uchovávaným v církvi až do
dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav
hříšného člověka, který vyznává před Bohem
svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je
veden nadějí, že mu Bůh odpustí.

Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické

Popelec

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Samé neštěstí
V jedné bajce se vypráví, jak se kdysi dávno

jeden muž Boží vydal na cestu. Neměl nic kromě
svitku, svíčky a kohouta. Svitek miloval nade
všechno a čítával si z něj. Svíčka mu dávala
světlo a kohout ho každé ráno budil svým kokr-
háním.

Jednoho večera přišel do vesnice. Chodil od
domu k domu a prosil o nocleh a trochu jídla, ale
všude ho odmítli. 

„Bůh ve své milosti a spravedlnosti dělá
všechno dobře,“ řekl si tento muž. Ukryl se před
větrem v hustém křoví za vesnicí. Kohoutka uvá-
zal k blízkému kořenu, s vděčností si vzal svitek
a začal si ho číst. Závan větru mu však svíčku zha-
sil. Dobrý muž zjistil, že už ji nemá čím zapálit.

„Bůh ve své milosti a spravedlnosti dělá
všechno dobře,“ řekl znovu muž. Připravil si
místo na spaní a lehl si. Ve tmě se však k němu
přikradla liška a popadla kohoutka.

„Bůh ve své milosti a spravedlnosti dělá
všechno dobře,“ pronesl zbožný muž smutným
hlasem. Opět si lehl a usnul.

Ráno ho probudilo světlo. Opět si něco přečetl
ze svitku a vrátil se do vesnice, kde se k němu tak
nepěkně zachovali. Ke svému velkému překvapení
zjistil, že v noci napadla vesnici banda zlodějů.

Celá vesnice byla vydrancována. Zůstalo po ní jen
velké spáleniště. Její obyvatelé byli povražděni.

Tehdy si Boží muž uvědomil, že kdyby mu
někdo z vesnice poskytl nocleh, už by nebyl mezi
živými. A kdyby svíčka svítila nebo kohout za-
kokrhal, upozornil by tím na sebe lupiče.

„Bůh ve své milosti a spravedlnosti dělá
všechno dobře,“ řekl opět muž. Roztáhl svitek,
četl ho a chválil Boha.

„Klíč k trvajícímu štěstí držíme v našich rukou.
Neboť není to radost, která nás dělá vděčnými,
nýbrž vděčnost, která nás dělá radostnými.“
(David Steindl-Rast)

„Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do ná-
dvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu,
dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech
pokolení!“ (Bible - Žalm 100,4-5)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve v bře-
znu na sobotní bohoslužby, které se konají 1., 15.
a 29. 3. na adrese: Lidická 307, Slavkov. Začí-
náme v 9 h. společným studiem Božího slova
a od 10.30 h. následuje úvaha nad biblickým tex-
tem. 

Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla), www.casd.cz

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle 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.

Setkání nad katechismem, neděle 2., 16. a 30.
3. v 19.00 na faře.

Karneval pro děti, neděle 2. 3. sál Domu
Svaté Rodiny v 15.00.

Promítání filmu z Izraele z děkanské pouti,
pondělí 3. 3. 18.00 farní sál.

Popeleční středa, 5. 3., mše s popelcem 18.00,
den přísného postu.

Obnova pro ženy, sobota 22. 3. „Samařská
žena“. Vede P. Forst od 9.00 do 17.00, sál
Domu Svaté Rodiny, hlaste se na
544 423 241.

Film Poslední vrchol, neděle 23. 3. městské
kino v 16.00.

Misijní koláč, kostel neděle 30. 3. po ranní
mši.

Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 16.00–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Přednáška o závislostech
ZÁVISLOST, NEBO NEZÁVISLOST? Jak

je to? Dobří holubi se nevracejí, nebo „Dobří
holubi se vracejí“ (název čs. filmu z r. 1988
s Vladimírem Menšíkem, o pobytu v protialko-
holní léčebně)?

Z vlastní zkušenosti o závislostech a svobodě
od nich promluví Mgr. Petr Mečkovský, brněn-
ský farář CČSH.

Na slavkovskou husitskou faru – Jiráskova
959 – vás k posezení opět zve, na pondělí 10.
3. 2014 od 18 hodin Milan Vostřel

1. list Janův: 4,7-21.
Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska

je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha
a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť
Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska
k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, pos-
lal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.
V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha,
ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako
smírnou oběť za naše hříchy.

Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, mu-
síme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo
neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh
v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.

Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on
v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha.
A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal
Syna, Spasitele světa. Kdokoli vyznává, že Ježíš
je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu.

Bůh je láska
A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má
a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá
v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto
láska mezi námi došla naplnění, takže smíme
mít smělou důvěru v soudný den – vždyť jsme
na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není
žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání
strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se
však bojí, nedošel v lásce naplnění.

My milujeme jeho, neboť on první miloval
nás. Kdo říká ,,Miluji Boha“ a přitom nenávidí
bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kte-
rého viděl, jak může milovat Boha, kterého na-
viděl. Vždyť od něj máme toto přikázání: Kdo
miluje Boha, ať miluje i bratra.

Bez Boží lásky naše srdce neumí milovat. A jak
získáme Boží lásku do našich srdcí? Čiňme po-
kání! A poprosme Boha, aby nám skrze svého
Syna Ježíše Krista odpustil hříchy. Hynek Tecl

církvi jedinými dny přísného postu, což se týká
všech plnoletých katolických křesťanů až do 60
let věku (vyjma nemocných). Přísný půst se
kromě újmy od masitých pokrmů týká také z od-
řeknutí si jednoho ze dvou hlavních jídel dne. 

Znamením popelce tedy začíná příprava na
velikonoční svátky. Ježíšova výzva k obrácení
a k pokání, jako již u starozákonních proroků,
nemíří především na vnější skutky, „žíněné rou-
cho a popel“, posty a umrtvování, nýbrž na ob-
rácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu.
Vnitřní obrácení vede k tomu, aby se takový
postoj projevil i navenek. Jde o rozchod s hří-
chem, to znamená odvrácení se od zla a naopak
nové zaměření celého života k Bohu.  

Vrcholem velikonoční mše je obnova křtu.
Křest není jen nějakým obřadem minulosti, ale
trvalým životním setkáváním s Kristem, který
přetváří celý život pokřtěného.

P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Z rozpočtu farnosti
Na charitativní díla jsme v římskokatolické

farnosti ve Slavkově odeslali celkem 393 390 Kč
(mimo tříkrálovou sbírku, která byla mezi ob-
čany). Z toho bylo odesláno 331 000 Kč na pod-
poru světových misií, provoz kněžského
semináře v Olomouci, diecézní charitu a podporu
aktivit diecéze. Ženy v projektu „Koruna denně“
shromáždily dalších 62 390 Kč na podporu cha-
ritních a humanitárních aktivit ve světě (na Li-
kvidaci lepry, pomoc Sýrii, charitní projekty
v ČR, Adopce na dálku, TV NOE, povodně,
Lumen Christi, Cenap, Filipíny a drogově zá-
vislé). 

Děkuji všem, kteří se finančně podíleli na
shromáždění finančních prostředků pro charitní
díla. Za naši farnost je to výrazně velká částka,
poskytnutá potřebným lidem. 

P. Mgr. Milan Vavro, děkan

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz
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Zápis dětí do KMŠ Karolínka
Milí rodiče, ve školním roce 2014/2015 nabí-

zíme volná místa v Křesťanské mateřské škole
Karolínka. Naše mateřská škola je otevřena
dětem věřících i nevěřících rodičů. Předpokla-
dem přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou vý-
chovou dítěte. Zápis proběhne v KMŠ
v pondělí 17. 3. 2014 od 14 do 17 hodin. Pro-
síme, přijďte i s dítětem. „Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání“ si můžete vyzved-
nout v KMŠ nebo stáhnout na www.kmskaro-
linka.cz, v sekci Pro rodiče –
formuláře. S vyplněnou žádostí (potvrzenou od
lékaře, podepsanou jedním ze zákonných zá-
stupců) a dotazníkem, který je přílohou žádosti,
přineste k zápisu: Rodný list dítěte, OP zákon-
ného zástupce, cizinci povolení k pobytu, děti
s postižením zprávu z SPC a od lékaře, pře-
zůvky. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí
na vstupních dveřích školy dne 17. 4. 2014. V se-
znamu nemohou být uvedena jména, děti budou
uvedeny pod registračními čísly, které budou
Vaší žádosti přiděleny při zápise. 

Mgr. Hana Josefa Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka

Proměňující se zahradu školky Karolínky pro-
vází její vlastní příběh – pohádka o Honzovi,
který jde do světa hledat své štěstí. Dětem v ní
chybí už jen drak. Chýšky i skalisko, poušť i prin-
ceznin hrádek je pro hlavní hrdiny připraven. Jak
ale dostat do zahrady draka z pohádky? Odpo-
vědí na tuto otázku je projekt „Je to na draka“ –
série aktivit s výtěžkem na dokončení zahrady.
Milovníci hudby si mohou vybrat z koncertů:

Projekt KMŠ Karolínka: Je to na draka
- písničkáře Slávka Janouška v pondělí 3. 3.

v 10 h. v sále Domu sv. rodiny, 
- dětí z KMŠ a z farnosti ve spolupráci se

ZUŠ v neděli 4. 5. v 15 h. v sále Domu sv. ro-
diny 

- komorního sboru Collegium musicale
bonum v neděli 18. 5. v 17 h. v kostele sv. Va-
vřince v Křenovicích pod vedení Karola Fry-
drycha. 

Kdo by chtěl, může se zapojit už dnes sbě-
rem starého papíru – novin, časopisů, škol-
ních sešitů, knih bez desek, katalogů, psacích
a balicích papírů. Dobře svázané, nejlépe
i zvážené balíky budeme skládat do kontej-
neru přistaveného před budovou KMŠ na
aprílové úterý 1. 4. nejlépe v čase od 7 do
8.30 h. a od 14.30 do 16.30 h. Bližší informace
o dalších aktivitách budou aktuálně zveřejněny.

Za organizační tým srdečně zve s. Josefa

totiž dlouhodobý problém a mít vlastní odcho-
vance ochotné pracovat ve prospěch bližních
bez nároku na plat je dnes velkou devizou.

Nadále pokračuje výměna zkušeností mezi
námi a našimi kolegy z francouzského města
Darney. Naši zástupci se spolu s delegací města
zúčastnili na přelomu června a července při pří-
ležitosti vyhlášení samostatné ČSR francouz-
skou vládou v roce 1918 oslav Dne ozbrojených
sil ČR a založení první československé vojen-
ské jednotky v Darney. Delegace měla od na-
šich francouzských přátel připravený opět
bohatý program.

V diskusi zaznělo několik příspěvků. Asi nej-
více nás potěšil starosta města Ing. Charvát,
který sboru poděkoval nejen za práci jeho členů
v jednotce, ale celkově za činnost celého sboru,
za jeho práci ve prospěch občanů i města, za
péči o svěřený majetek a v neposlední řadě také
za práci s mládeží. Pan starosta také informoval
o probíhajícím jednání mezi městem a HZS Ji-
homoravského kraje o případné budoucí vý-
stavbě nové požární stanice ve Slavkově.

A co napsat závěrem? Nejlepší asi bude po-
děkování za podporu. Patří radě a zastupitelstvu
města, sponzorům a všem, kteří podporují naši
činnost. Současně bychom rádi z tohoto místa
popřáli všem Slavkovákům úspěšný rok 2014.

Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

V pátek 24. ledna proběhla v restauraci Gól
výroční valná hromada Sboru dobrovolných ha-
sičů ve Slavkově u Brna. Na jednání byli pří-
tomni jako hosté starosta města Ing. Ivan
Charvát, za Prezidium a za Okresní výbor Mo-
ravské hasičské jednoty pánové Ladislav
Šmerda a Miroslav Žampach a delegace hasičů
z Křenovic.

Po zahájení a minutě ticha za zemřelé členy
přednesl starosta sboru pan Vratislav Malý
zprávu o činnosti sboru. A co všechno se u ha-
sičů za uplynulý rok stalo?

V duchu základní náplně činnosti hasičů, to
jest pomáhat lidem v nouzi, uspořádal náš ha-
sičský sbor pod záštitou Města Slavkov u Brna
a Moravské hasičské jednoty veřejnou mate-
riální sbírku na pomoc občanům oblastí zasaže-
ných povodněmi. Výnos sbírky byl distribuován
do postižených oblastí prostřednictvím Prezidia
MHJ a ve spolupráci s krajským úřadem na po-
třebná místa.

Jednotka SDH má v současnosti 14 členů
a disponuje dvěma zásahovými automobily
a další potřebnou technikou. V loňském roce
vyjela na výzvu krajského operačního střediska
celkem k 15 zásahům. Z toho bylo 7 požárů, 3
technické pomoci, 3 taktická cvičení a 2 plané
poplachy. Členové jednotky kromě zásahů od-
pracovali mnoho hodin při údržbě techniky, vý-

cviku, školení, účastnili se soutěží v požárním
sportu nebo prováděli požární asistenci při hu-
debních produkcích v zámeckém parku a na ak-
cích pořádaných městem.

I nadále má náš sbor ženské družstvo, které
se pravidelně schází při výcviku, aktivně se
účastní akcí sboru a také soutěží v požárním
sportu.

Stejně tak pokračuje činnost družstva žáků
pod vedením pánů Radovana Schiebla, Petra
Blaháka a Romana Hrašného. Družstvo absol-
vuje pravidelnou přípravu, účastní se soutěží
v požárním sportu s velmi dobrými výsledky
a také se loni podílelo na charitativní akci „Na
kole dětem“. Žáci také vyjeli na exkurzi do
Brna, kde si prohlédli na přehradě požární sta-
nici HZS Jmk a stanici Policie ČR, kde je dislo-
kována jednotka potápěčů.

V letošním roce získala družstva jak mlad-
ších tak i starších žáků SDH od města Slavkova
ocenění jako „Nejlepší kolektiv sportovců do 18
let“. Toto ocenění jim bylo předáno na 10. měst-
ském plese 11. ledna 2014.

Potěšující je, že někteří členové žákovského
družstva po dosažení věku 15 let zůstávají
u sboru a docházejí na schůzky jednotky SDH,
jejíž řady tak mohou za několik roků rozšířit. Je
vidět, že soustavná a cílevědomá práce s mlá-
deží se vyplácí. Doplňování členů jednotky je

Dobrovolní hasiči hodnotili uplynulý rok

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Foto: 2x R. Lánský
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A Lovci pokladů

vestiti, tak bych si přál příští rok opakovat
p. Hrona s rozšířeným programem. Na závěr
bych chtěl poděkovat všem sponzorům a pří-
znivcům za dary, které věnovali do tomboly.

Také letos byli pozváni zástupci Motoklubu
Austerlitz na ples ISŠ ve Slavkově v rámci ně-
kolikaleté spolupráce s žáky této školy. Moc se
nám líbila změna rytmu a tanec mladých stu-
dentů. Děkujeme za pozvání.

Dále chceme upozornit, že Motoklub Auster-
litz pořádá 7. března výroční členskou schůzi
v zámecké vinárně U Edy. Na programu bude
zhodnocení závodní činnosti sezony 2013 a od-
souhlasení akcí pro letošní rok.

Zveme všechny členy MK, naše příznivce
i nové zájemce o členství v našem Motoklubu.
Těšíme se hojné účasti. J.M.

V měsíci lednu a začátkem února připravoval
MK Sedmý motobál. Pro zpestření večera jsme
zařadili do programu vystoupení profesionál-
ního tanečního páru. Pro zajištění zábavy a pro-
vázení večerem jsme pozvali známého
moderátora Vladimíra Hrona. Je nutné podotk-
nout, že všem lidem se nikdy nikdo nezavděčí.
Letos jsem navštívil díky pozvání tři velmi hod-
notné plesy, které pro třetinu návštěvníků končí
po vylosováním tomboly. Tomuto jsme chtěli
předejít novým programem.

Po zahájení Motobálu zazněla motoklubová
hymna – zvuky fechtlů jako každý rok. Násle-
dovalo vyhodnocení nejlepších jezdců a týmů za
sezonu 2013, předání pohárů a gratulace. Násle-
dovaly mistrovské tance a očekávaný program
pana Hrona. Sálem zněly písně světových i na-

šich zpěváků. Tento taneční maraton trval přes
tři hodiny i s jeho imitátoským projevem. To
snad stačí, udělal opravdovou zábavu. Poté ná-
sledovala hudební skupina Hroši z Brna, která
pokračovala v naladěném rytmu až do losování
hlavních výher tomboly. Na prvním místě stál
opět Pionýr 21 modré barvy velmi citlivě zreno-
vovaný panem Honzou Kneslem, druhá cena
byla již třetí helma s velkým lvíčkem, věnovaná
p. Frenki Mrázkem – mnohonásobným mistrem
Kanady a USA. Tato helma má velkou sběratel-
skou hodnotu.  

Losování proběhlo rychle i díky obálkovému
systému a nezbrzdilo zábavu, která pokračovala
dál. Byl to bál bálů, který sál snad nezažil.

Tak jak jsme opakovali atrakce dvakrát (cyk-
listé mistr Dresler a Honzík Musil), striptýz, tra-

na asi 10kilometrovou procházku. První souřad-
nice nás zavedli až za obec Vážany n. Litavou,
kde jsme našli opravdový Slavkovský poklad.
Truhlička s mincemi různého stáří nás tak nav-
nadila, že jsme se okamžitě rozhodli pro další pu-
tování. Vydali jsme se na méně vzdálenou, ne
však méně zajímavou cache na slavkovský ryb-
ník. Pro případné zájemce nebudu více prozra-
zovat, je ale nutné podotknout, že autor byl velmi
nápaditý, co se ukrytí pokladu týče. A protože už
se blížila doba pozdního oběda, a my toho neušli
úplně málo, vrátili jsme se na klubovnu. Přinesli
jsme si spoustu zážitků, úsměvných momentů
a hodně bláta na botách. V plánu je pokračování
této akce, neboť pokladů je nejen v okolí Slav-
kova nespočet! 4. oddíl včeliček

Se 4. oddílem jsme se po novém roce vrátili
k celoroční hře Cesta kolem světa. Dále cestu-
jeme skrze země celého světa a dozvídáme se
mnoho zajímavostí. Nyní se nacházíme v Ev-
ropě. Člověk ani nevěří, kolik zajímavého skrý-
vají státy v tak blízkém okolí. 

I my jsme byli na začátku února pohlceni atmo-
sférou olympijských her. Proto jsme si na jedné
z našich schůzek (a to zrovna 7. února, takže jsme
nemohli sledovat zahájení), vyzkoušeli některé
sporty ve velmi modifikovaných formách. Nechy-
běly lyže, jízda v bobu, ani námi hojně sledované
rychlobruslení. Sbírání autogramů nebo reportáže

z olympijské
 vesnice byli samo-
zřejmostí. Bo -
 jovali jsme jako
opravdoví olympi-
onici a se stejným nadšením prožívali vítězství. 

První akcí mimo pravidelné páteční schůzky
se stalo putování blízkým okolím Slavkova na-
zvané Lovci pokladů. Všichni jste jistě slyšeli
o aktivitě zvané Geocaching. Hledání ukrytých
pokladů (cache) pomocí GPS souřadnic. Sice
v malém počtu, ale o to s větším nadšením jsme
po krátkém seznámení s tím, co nás čeká, vydali

Marek Hrubý, který přivezl dvě zlaté me-
daile: z běhu na 60 m (9,8 s) a skoku dalekého
(350 cm).

Karolína Hornová – třetí ve skoku dalekém
(310 cm)

Radim Holoubek – třetí v běhu na 600 m
(02:25,0 s)

Děkujeme všem ostatním atletům, kteří
skvěle reprezentovali náš oddíl, rodičům za pod-
poru a pomoc s dopravou na závody. Více infor-
mací i fotografií na našem webu: http://atletika-
slavkov-u-brna.webnode.cz/ Trenéři

Stejně jako v loňském roce proběhly v tunelu
u MŠ v Novém Lískovci halové klubovní pře-
bory žactva, pořádané oddílem atletiky Morav-
ská Slavia Brno. A stejně jako vloni i letos se
členové atletického kroužku při DDM dokázali
výborně předvést a přivezli jak spoustu zážitků,
tak i skvělé sportovní výkony, ozdobené medai-
lemi. 

Naše výprava čítala 17 závodníků a byla tak
jednou z nejpočetnějších, hned po domáckém
oddíle Moravské Slavie s velkou přesilou 45
účastníků. Ovšem v poměru získaných medailí

Atletické halové klubovní přebory
jsme byli vůbec nejúspěšnější a vybojovali jich
celkem 7, z toho 3 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bron-
zové. Dohromady se přeborů v hale – tunelu
zúčastnilo 110 závodníků ze 14 oddílů. Soutěžilo
se ve skoku dalekém, běhu na 60 m a na delší
vzdálenost (200 m, 400 m anebo 600 m dle ka-
tegorie závodníků).

Nejúspěšnějsí slavkovští závodnicí byli:
Adéla Červinková, která vybojovala bronzo-

vou medaili v běhu na 60 m (10,1 s), stříbrnou
v běhu na 400 m (1:31,0 s) a ve skoku dalekém
dokonce zvítězila (331 cm).

Naším nejhojnějším pěnkavovitým ptákem
býval zvonek zelený. Ornitologické zpravodaj-
ství však upozorňuje stále na „krmítkovou ná-
kazu“ ptačí trichomonózu. Nákaza se objevila již
před dvěma léty na britských ostrovech. Je třeba
krmítka udržovat v čistotě, odstraňovat slupky
semen, hlavně slunečnice, jejich jádra na rozdíl
od sýkor zvonci vylušťují přímo na krmítku.

Nákazu, která se rozšířila i do střední Evropy,
způsobují cizopasní prvoci, bičenky drůbeží.
K šíření přispívají zejména krmítka. Počátkem
nynější zimy se epidemie ještě objevila. Napa-
dení zvonci zjevně ztrácí plachost, nacházejí se
i uhynulí v blízkém okolí. Parazit se množí
v jícnu a voleti, kde tvoří záněty a ptákům zne-
možňuje polykání. Mají mokré opeření kolem
zobáku. Při zjištění této choroby je třeba při-
krmování nejméně na dva týdny přerušit. 

Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

Mimořádně teplá zima na krmítko ptáky příliš
neláká, mezi stálé hosty patří dva druhy sýkor –
sýkora koňadra a sýkora modřinka. Tam, kde
jsou jehličnany, objevil se i malý uhelníček
lesní. Pěnkavovití ptáci, kteří hledají obživu na
zemi, semena na trávnících a pod stromy, jako
naše pěnkavy, jejich příbuzní ze severu, jikavci,
se objevují jen výjimečně. Hejna zimních hostů
jikavců společně se zvonky, pěnkavami, vzácně
i konopka žlutozobá, která zpravidla jen prota-
huje, ale často i zimuje.

V zimním období beze sněhu jako letos lze
spatřit na úhorech většinou osamoceně i tažné
zvonohlíky zahradní. Invazní druhy jako jsou br-
koslavi, kteří vyhledávají zbytky ovoce, nebo
křivky na šiškách smrků, jsou jen zřídka pozo-
rováni na přeletu. Nejčastějšími hosty na krmít-
kách jsou naše stálé hrdličky zahradní. Stávají
se až nevítanými hosty, dokážou vyzobat i tuk

Ptáci na krmítku, krmítková nákaza
ve škvírách na kmeni určený pro sýkory a stra-
kapoudy, nebo kukuřičné klasy na zemi, před-
kládané bažantům, kteří se naučili navštěvovat
zahrady, kde ztrácí plachost. Uprostřed února se
již ozývají krátkým vábením, po kterém hlučně
zatřepou křídly, při večerním zahřadováním
v koruně stromu se ozývají hlasitým pokřikem.

Jarním houkáním se ozývají i hrdličky, sýkory
koňadry mají v různých ročních období bohatý
repertoár, začínají se ozývat jarním vábením.
Nelze zapomenout na nejhojnější návštěvníky
vrabce domácí, kteří podle některých ekologů
vymírají, stále však platí, že všude tam, kde mají
přístup k potravě, možnost přikrádat, se roz-
množí za krátkou dobu až nevídaně. Zimní kr-
mítka však stále přímo zaplavují každoročně
vrabci polní, za vděk berou vše, co se jim před-
kládá, nejlépe na visutých krmítkách, kde se ne-
dostanou nenasytné hrdličky.

„Kačeři“ Foto: archiv Junáka
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okénko
Rady do zahrady – březen

tel. 604 994 476
Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Kosmetika

Možnost vyzkoušení

Prodej
• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny –

mladý (zelený) ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Prodej
• bylinné přípravky

pro děti i dospělé
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• konzultace

a poradenství

Pranostika: Březen bez vody – duben bez
trávy.

Letošní nepříjemná zima z hlediska teplot ani
zimou nebyla. Příroda však zimní podmínky po-
třebuje, a tak budeme s obavami sledovat jak se
s tím vyrovná. Nedostatek vláhy je již kritický.
Podle kalendáře se však blíží jaro a tak začneme
s přípravou skleníků a pařenišť, abychom mohli
v předstihu vysadit přísady hlávkového salátu,
kedluben…

Doba kvetení lísky je nejvhodnějším obdobím
pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti.
Vhodné ochranné prostředky: Champion 50WP,
Kuprikol 50 a 250 SC, Kocide 2000, Korzár.

Dalším nutným zásahem je ošetření proti mo-
niliovému úžehu. Tato houbová choroba proniká
za vhodných podmínek (chladnější a vlhčí po-
časí v době kvetení) přes květní orgány do plo-
donosných větviček a způsobuje jejich následné
odumírání a prosychání stromů. Jakmile začnou
opadávat první květní lístky z květů, provedeme
ošetření přípravkem Horizon 250 EW, Sporgon
50 WP, Talent nebo Teldor 500 SC přímo do
květů buď brzy ráno nebo později večer, když
již nejsou přítomny včelky.

Po výsadbě a také u stromků na podzim vy-
sazených provedeme řez po výsadbě. Pokud
máme špičák, pouze zastřihneme terminál na
rozvětvení ve výšce kmínku, kterou požadu-
jeme. Stromek vyšších tvarů s korunkou seří-
zneme u většiny druhů hluboko. Ponecháme
3 až 5 kosterních větví (ostatní odstraníme),

které zakrátíme na 3 až 5 pupenů, koncový
pupen ven z korunky, terminál ponecháme delší
asi 5 až 7 pupenů. U broskvoní terminál odstra-
ňujeme (kotlovitá koruna). Třešně tak hluboko
neřežeme, ponechané kosterní výhony a termi-
nál seřízneme asi o 1/3. Stromky nízkých tvarů
také neřežeme příliš hluboko, ponechané vý-
hony zakrátíme asi o 1/3. Nezapomeňme řezné
rány ošetřit štěpařským voskem. V případě su-
chého počasí opakovaně zaléváme. S řezem tep-
lomilných plodin jako jsou mandloně, meruňky
a broskvoně nespěcháme, jsou náchylné na na-
mrzání i při slabších mrazech. Ideální doba pro
jejich řez je těsně před květem, případně
ve květu. Peckoviny řežeme až když mají mízu.

Objednávka bramborové sadby a stromků
Nyní je ještě vhodná doba na objednání

ovocných stromků. Objednávku vhoďte do
schránky v domě zahrádkářů na ulici ČSA 252
do 15. března. Také je nejvyšší čas na objed-
návku bramborové sadby. Možno objednat: Co-
lette – velmi raná, Marabel, Dali, Adéla- rané
a poloranou Marenu. Cena bude asi 15 Kč

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje 
Vladimír Luža

Výroční členská schůze ZO ČZS
V neděli 16.března 2014 v 9 hodin se koná

výroční členská schůze ZO-ČZS Slavkov
u Brna v restauraci GÓL na Zlaté Hoře ve Slav-
kově u Brna. 

Členy ZO ČZS zve výbor organizace

Členská schůze v lednu schválila program
za zdravý životní styl, který budeme postupně
naplňovat. Nejdříve chci pozvat držitele glu-
kometrů ACCU-CHEK na čtvrtek 6. března
na 14 hodin do dětské části polikliniky, kde se
uskuteční setkání s Petrem Radějem, zástup-
cem firmy Roche. Dozvíte se, jak si správně
měřit glykémii a mít pod kontrolou diabetes.
Seznámíme Vás také s katalogem edukačních
pobytů pro diabetiky, které tato firma pořádá.

27. března opět ve 14 hodin na poliklinice
pokračuje nácvik paměti pro seniory s lektorem
Rodinné pohody Zdeňkem Chourou. Pro naše
členy pořádáme 27. května zájezd do Thermal-
parku v Dunajské Stredě. Pro velký zájem si co
nejdříve vybavte přihlášku s poplatkem 300 Kč.
Do konce března také potřebujeme lékařsky po-
tvrzené přihlášky na rekondiční pobyt do Lu-
hačovic a zaplatit stanovený poplatek. 

Začátek letošní zimy byl neobvykle teplý,
ale ponuré počasí bez sluníčka může nega-
tivně působit na naši psychiku, máme špatnou
náladu, až depresi. Rozhodně tomu nepodlé-
hat a začít s nějakou aktivitou. Vytáhnout
sáňky, lyže, jít na procházku, na ples, s dětmi
na maškarní karneval, do divadla. Do konce
března si s námi také můžete zacvičit v tělo-
cvičně ZŠ Tyršova. Zvláště u diabetiků může
střídání teplot negativně ovlivnit hodnoty
krevního cukru. Chůze ve sněhu, jízda na ly-
žích, ale i uklízení sněhu mohou mít také vliv
na glykémii, proto doporučujeme častěji se
změřit glukometrem. I při nachlazení
a chřipce si musíme aplikovat stejnou dávku
inzulinu a nechuť k jídlu nahradit teplým li-
povým, nebo zázvorovým čajem s citronem
a tentokrát i s medem. Protože cukrovka
ovlivňuje postižení periferních nervů a cév na
obličeji, na rukách a nohou, musíme v mrazi-
vém počasí nosit čepici, teplé rukavice, dob-
rou obuv, nepropouštějící chlad a vlhko
a ponožky nejlépe dia komfort. Oblečení
vrstvit, poslední nepromokavou bundu. Na
tvář používat mastný výživný krém. Na pobyt
venku bychom měli mít stále připravenou di-
abetickou taštičku s povinným vybavením:
průkaz diabetika, termosku s teplým čajem,
hroznový cukr, trvanlivé sušenky. Uchovávat
inzulín a glukometr v batohu nestačí, i když
ho máme v termoobalu. Po dobu zimního
sportování ho musíme mít pod vrchním oble-
čením, aby se neznehodnotil. 

Vyzkoušejte kuskus, pšeničnou těstovinu,
která je rychle připravená. Potřebujete šálek
kuskusu, 1,5 šálku vody, lžíci oleje, cibuli, ba-
líček mražené zeleniny, sůl a koření. Na pánvi
opražíte kuskus, zalijete horkou vodou a ne-
cháte 10 minut nabobtnat. Na oleji podusíte
cibuli, přidáte mraženou zeleninu, dochutíte
solí a kořením. Smícháte s kuskusem a podá-
váte jako hlavní jídlo, nebo jako přílohu
k masu. Stejně rychle připravíte celerový
salát, na který potřebujete 200 g celeru, 120 g
jablek, jeden bílý jogurt, citron, sůl. Celer
a jablko postrouháme, smícháme s jogurtem,
ochutíme citronovou šťávou a solí. Kdo chce
pikantnější, přistrouhne si křen. Nemusíte
čekat na jaro, ale za oknem už si můžete pěs-
tovat zelené bylinky jako řeřichu a pažitku,
které jsou vhodné do všech salátů, polévek,
do pomazánek na chleba. 

Marie Miškolczyová 

Poradenská kanceláfi

V sobotu 8. února se v Brně-Bystrci plaval již
43. ročník Brněnského kilometru a dvacáté
Mistrovství ČR v zimním plavání ve volném
způsobu. Řeka Svratka nezklamala ani tentokrát.
Díky pravidelnému upouštění nedaleké přehrady
byla hladina volná, bez plovoucího ledu. Před-
jarní slunečné počasí tak dalo prvnímu vyvrcho-
lení sezony zajímavou a optimistickou kulisu. 

Při teplotě vody 1° C a vzduchu 3° C se
v souladu s pravidly zimního plavání plavalo na
tratích 100, 250, 500 a 750 metrů. Sešlo se 154
závodníků z 19 oddílů, 75 jich splnilo limit pro
účast na mistrovství ČR a bojovalo o medaile.

A jak uspěli slavkovští závodníci?
Tituly mistryň republiky získaly ve svých ka-

tegoriích Hana Matýšková a Vlaďka Fialová.
Zdeněk Kyjovský si vyplaval páté místo, osmé
a deváté místo obsadili Svaťa Matuštík a Jirka
Pospíšil. Nová posila slavkovské sekce Fidesu,
Helena Pavézková, skončila v závodě na 250
metrů sedmá. Škoda že do bojů o medaile ne-

Zimní plavci soutěžili
mohli pro nemoc zasáhnout i zbývající Slavko-
váci Jana Matuštíková, Jitka Pospíšilová
a Tonda Pavéska, i oni by určitě uspěli.

Další medaile mistrovství České republiky,
tentokrát v prsařském způsobu, se budou rozdá-
vat 1. března v plaveckém areálu Praha-Podolí. 

Martin Dubina

1. V. Fialová a H. Matýšková Foto: 2x archiv
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Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 3/2014
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Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
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Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 1. března 2014

KALENDÁŘ AKCÍ – BŘEZEN 2014

Výzva pro pořadatele akcí – Informace o pořádaných sportovních a společenských akcích do-
dávejte na Informační centrum. e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz.

V minulém týdnu oslavil Slavkovský pivovar
rok od otevření. Pivovarský týden trval od 12.
února do neděle 16. února. K tomuto výročí bylo
vyrobeno čtrnáctistupňové speciální svrchně
kvašené pivo India Pale Ale.

Kromě čepu Slavkovské desítky a dvanáctky
za poloviční cenu a televizních přenosů z hoke-
jového olympijského turnaje v Soči, bylo na pá-

Pivovar oslavil výročí oceněním
teční večer přichystáno Valentýnské menu s do-
provodem klavíru a sobotní výroční menu s po-
sezením u akustických kytar.

Největším dárkem k prvním narozeninám
 pivovaru byl zisk Zlaté pivní pečeti v kategorii
výčepních piv z minipivovarů na XXIV. repre-
zentační slavnosti piva v Táboře, konané ve
dnech 10.–15. února. Česká pivní pečeť je certi-
fikované ocenění piva v největší a nejstarší sou-
těži v ČR. Ve 24 kategoriích piva zde soutěžilo
142 pivovarů z 18 zemí světa. V soutěži bylo
hodnoceno přes 700 vzorků různých druhů piv.

Slavkovský pivovar se prezentoval i na potra-
vinářském veletrhu Salima na brněnském výsta-
višti, který se konal ve dnech 25.–28. února.
Svoje pivo včetně oceněné desítky bude nabízet
v rámci expozice Regionální potraviny, kde měl
svůj stánek. Na jaro pivovar chystá i další no-
vinky, o kterých vás budeme včas informovat.

red.

Mladí rybaříci chytali pstruhy
Letošní zima nepřeje zimním sportům, mezi

které patří u rybářů stále více vyhledávané chy-
tání na dírkách. Přesto byl pro děti uspořádán zá-
jezd na lov pstruhů na rybník Stalagmit
v Sobáčově. V sobotu 8. února se na seřadišti za
kostelem sešlo dvacet dětí a s nimi v doprovodu
rodiče, babičky, dědové a vedoucí kroužku. Pře-
dem jsme nahlásili hojnou účast a majitel se na
naši výpravu dobře připravil. Do sítí ohraniče-
ného čtvrt hektarového sektoru nasadil 5 q
pstruha duhového. Ryby se nenechaly dlouho
přemlouvat a hned zrána přicházel jeden záběr
za druhým. V mladých rybařících a v jejich do-
provodu se probudila rybářská vášeň a na břehu
se vytvářely slušné výřady ulovených ryb. Tento
lov nebyl v žádném případě jen o úlovku, ale
hlavně o technice zdolávání a vodění ryby udicí.
Celé dopoledne bylo pod mrakem s teplotou
něco nad nulou. Vydařený výlet jsme spojili
s návštěvou nedalekých Loštic a nákupem sýro-
vých pochutin v podnikové prodejně firmy vyrá-
bějící tvarůžky. Chtěl bych touto cestou velmi
poděkovat městu Slavkov u Brna, které finančně
podporuje neziskové organizace v činnostech
spojených s mládeží a také rodičům zúčastně-
ných dětí za to, že si na své ratolesti udělali čas.

Za MRS, o.s. MO Slavkov u Brna Petr Zvonek

Favoritem slavkovské plesové sezony je be-
zesporu tradiční Rybářský věneček. Letos byl
uspořádán v sobotu 25. ledna ve všech prosto-
rech  Společenského centra Bonaparte. Předem
bylo jasné, že kapacita malého a velkého sálu
neuspokojí poptávku na místenky a z toho dů-
vodu jsme pronajali i celý Sportbar, kde uváděl
Oldies diskotéku Petr Jaroš. V sále účinkovala
hudební skupina Panorama band Brno. Ještě
před slavnostním zahájením bylo plno a hosté
stále přicházeli. V restauraci bylo k nehnutí
a situaci zachraňoval obsluhující personál jak
v sále, tak také ve Sportbaru. Hned od začátku
nabral Věneček slušné tempo, ve kterém to šla-

Bonaparte praskal ve švech
palo až do samotného závěru. V průběhu ve-
čera, v rámci doprovodného programu, před-
vedl profesionální taneční pár Komety Vyškov
ve složení Michal Turčan a Eliška Reichová
ukázku standardních a latinskoamerických
tanců. Za velké podpory dárců a sponzorů
nejen ze Slavkova, kterým tímto velmi děku-
jeme, byla pro přítomné návštěvníky přichys-
tána opravdu pěkná a bohatá tombola, ve které
samozřejmě nechyběly ani živé ryby. 

Mé poděkování patří všem účinkujícím, ob-
sluhujícímu personálu a pořadatelům, kteří se
na celé této zdařilé akci společně podíleli. 

Za MRS Petr Zvonek

Vystoupení kapely EXIT
Skupina EXIT hraje 15. března ve slavkov-

ském WESTHILL Music Clubu v novém
složení. Zpěváka Jakuba Koudelku po jeho od-
chodu nahradil Mirek Rajdl, který dřív zpíval
se skupinou The Madmen. Repertoár tvoří
osvědčené hity kapely EXIT a dále pak i hard
rockové skladby 70. let v podání Milana Ro-
trekla. EXIT zve srdečně své příznivce všech
věkových kategorií na toto vystoupení.

Datum                                  hod.     akce/místo konání pořadatel

1. 3.                    8.00   Vepřové hody v Zámecké vinárně U Edy                                                            Restaurace U Edy
1. 3.                  20.00   42. sportovní ples – hraje Hamrla Boys, SC Bonaparte                                     SK Slavkov u Brna
4. 3.                  18.00   Koncert studentů konzervatoře – T. a A. Bláhovy, sál ZUŠ                                   ZUŠ F. France
8. 3.                  19.00   3. zámecký bál v Zámecké vinárně U Edy. Hraje Black Man                               Restaurace U Edy

10. 3.                   18.00   Závislost nebo nezávislost – přednáška Mgr. P. Mečkovského, husitská fara, Jiráskova 959 CČSH
15. 3.                               Vystoupení kapely Exit v novém složení – Westhill, Špitálská                             MC Westhill
17. 3.        14.00–17.00   Zápis dětí do KMŠ Karolínka – KMŠ Karolínka, Malinovského nám. 280           KMŠ Karolínka
27. 3.                   16.00   Výstava obrazů Ivy Hüttnerové (vernisáž v Historickém sále)                                           ZS-A
27. 3.                   16.00   Výstava Rytířských řádů (vernisáž v Historickém sále)                                                        ZS-A
27. 3.                   16.00   Skleněnky Jany Filípkové a výstava fotografií Václava Trša                                       ZS-A
27. 3.                   16.00   Vojenská tradice Lichtenštejnů a knížecí garda                                                                 ZS-A

Rybářský věneček Foto: 2x T. Novotná

Exit v novém složení Foto: archiv



Opravdový traktor

Renáta Rumpová
Slavkov u Brna

tel. 544 227 177

jen za

44.990Kč
vč. DPH

www.rumpova.cz

Při objednání do 31. 3. 2014 sleva 5 %.

Bližší informace na prodejně.



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Obraťte ve svém motoristickém kalendáři list na novou sezonu. U autorizovaných servisních partnerů 
ŠKODA na Vás čekají dny výhodné jarní péče. Naši specialisté zařídí vše tak, abyste si jaro za volantem 
Vašeho vozu užili co nejlépe. Zkontrolujeme funkčnost jeho řízení, podvozkových částí nebo osvětlení. 
U zjištěných závad Vám nabídneme opravu za příznivou cenu. Potřebujete vyčistit klimatizaci, přezout 
na léto nebo opravit poškozené čelní sklo? Vše pro Vás rádi zajistíme. 

Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit atraktivitu a funkčnost Vašeho vozu díky výhodné nabídce 
ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Dny výhodné jarní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA 

AUTO - BAYER, s.r.o.
U Vlečky 665
664 42 Modřice
Tel.: 547 216 078
www.autobayer.cz

AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz

VAŠE JARNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS


