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Městská zabijačka
VÏdy s úsmûvem

Foto: 2x B. Maleãek

V sobotu 5. února proběhla již 5. městská zabijačka, kterou pořádalo město Slavkov u Brna ve spolupráci se ZD Rostěnice, a.s. Začátek akce byl od
8 hod., ale zájemci o vepřové lahůdky přicházeli
mnohem dříve. Návštěvníci měli velký zájem o široký sortiment zabijačkových i dalších masných výrobků. Celou akci doprovázelo slunečné počasí, které
přispělo k dobré náladě všech návštěvníků. Velký dík
patří všem, kteří se na přípravě a realizaci zabijačky
podíleli. Věříme, že následující ročník bude stejně
úspěšný.
Tereza Cenková, DiS., odbor kanceláře tajemníka

Mûstská zabijaãka

Foto: T. Cenková

Práce v pÏízemním podlaÏí koníren

Foto: 3x B. Maleãek

listopadu 2010 začaly stavební práce na Napoleonské expozici. Celý projekt má být ukončen v lednu roku 2013. Nyní
probíhají stavební práce na podlahách, které budou vyneseny na
mikropilotách „hřebících“ tak, aby pod nimi vznikla odvětrávaná
vzduchová mezera.
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru investic a rozvoje

V

Rekonstrukce předzámčí

Příští číslo vyjde 26. března

Karneval v Mateřské škole Zvídálek

Karneval v M· Zvídálek

Ples Z· Tyr‰ova

Ve středu 16. února se na naše mateřská škola proměnila v pohádkové království. Přišli k nám princezny, víly,
piráti, rytíři, zvířátka a spousta jiných krásných masek.
V sále sester všechny přivítala brněnská skupina Kamarádi. Ta moderovala celý karnevalový program plný tancování a zábavy pro děti. Karnevalové dopoledne si děti s radostí
užily. Děkujeme i rodičům za spolupráci a přípravu krásných masek.
Fotografie z karnevalu si můžete prohlédnout na internetových stránkách MŠ Zvídálek.
Jitka Bajerová, učitelka MŠ
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V sobotu 12. února se konal již 18. tradiční školní
ples ZŠ Tyršova. Jeho četné návštěvníky opět potěšila bohatá tombola s mnoha hodnotnými i drobnějšími cenami. Avšak ani ti, kteří neměli štěstí na
správné losy, a neobohatili tak svou domácnost
o novou televizi, přenosný počítač nebo o jinou cenu,
jistě nelitovali, že na ples přišli.
Ples zahájili žáci 8. a 9. ročníků, kteří pod vedením
paní Lenky Krahulové nacvičili polonézu. Dívkám
v dlouhých bílých šatech a hochům ve společenském

18. školní ples ZŠ Tyršova
oděvu to moc slušelo a jejich ladné pohyby na parketě naladily i ostatní návštěvníky k tanci, takže za
chvíli byl parket téměř plný. V průběhu večera pak
ještě návštěvníci mohli zhlédnout dvě krásná taneční
vystoupení dívek z tanečního oboru ZUŠ (opět pod
vedením paní učitelky Krahulové). Těsně před půlnocí předvedlo své umění mladé rockové pěvecké
seskupení pod vedením pana učitele Vodičky.
K velmi dobré atmosféře večera přispěla hudební
skupina Relax.

Na závěr bych touto cestou jménem naší školy
chtěl poděkovat všem návštěvníkům za účast, rodičům a členům výboru KPŠ za pomoc při organizaci,
sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly, paní
Krahulové a panu Vodičkovi, kteří zajistili krásná vystoupení, a v neposlední řadě také panu Tesákovi za
krásnou květinovou výzdobu.
Doufáme, že se na „tyršováckém“ plese všichni
dobře bavili a za rok se budeme opět těšit na shledanou.
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
Vážení spoluobčané, v posledním čísle Slavkovského zpravodaje jsem vás informoval o rozpočtu města Slavkova u Brna pro rok 2011, o jeho
nejzásadnějších příjmových položkách a současně i o akcích a záměrech, které jsou zapracovány v jeho výdajové části. Dovolte mi na tento
uvedený článek navázat a seznámit vás s aktuálním děním v našem městě, informovat vás o některých zásadnějších věcech, kterým se rada
města na svých letošních čtyřech řádných zasedáních věnovala, a které v souladu s jejími rozhodnutími městský úřad připravuje a řeší.
Vzhledem k plesové sezoně, kdy zcela jistě
mnozí z vás využili možnosti účasti na některém
z plesů pořádaných ve společenském domě Bonaparte, bych se hned v úvodu tohoto článku zmínil o skutečnosti, že se rada města opětovně věnovala otázce stávajícího stavu tohoto kulturního
objektu, jehož je v současné době město spoluvlastníkem. Správcem a provozovatelem je však
plně druhý spoluvlastník, jímž je obchodní společnost PRELAX, s.r.o., Přerov. Cílem je nejen
zvýšená četnost a kvalita údržby ze strany smluvního správce, ale i zpracování návrhu na provozní
a technické oddělení malého a velkého sálu
včetně příslušného zázemí, což by umožnilo samostatné užívání této části objektu nezávisle na
jeho ostatních prostorech.
Jistě největší pozornost věnovala rada města
záměru rozšíření prostor MŠ Zvídálek. Po zdlouhavém a složitém procesu výběru dodavatele
stavby a výběru bankovního domu jako poskytovatele úvěru na financování tohoto prioritního záměru města se tato etapa přípravy výstavby blíží
ke konci. V případě, že konečné financování potvrdí zastupitelstvo města na svém mimořádném
zasedání dne 28. 2. 2011, nebude již nic bránit zahájení stavby tak, aby provoz školky v nových
prostorách mohl být zahájen k 1. 9. 2011.
V oblasti probíhajících investic do obnovy
městského majetku je třeba zmínit především stavební úpravy předzámčí, které byly zahájeny v listopadu roku 2010 v prostorách, v nichž v budoucnu vznikne Napoleonská expozice. Nyní
probíhají stavební práce na podlahách, které
budou vyneseny na mikropilotách „hřebících“
tak, aby pod nimi vznikla odvětrávaná vzduchová
mezera. Po vypracování realizační dokumentace
vlastní expozice, jejíž termín předání je stanoven
na konec února letošního roku, bude následně vypsána soutěž na realizátora samotné expozice.
Celý tento rozsáhlý a náročný projekt bude postupně realizován v průběhu dalších dvou let
a ukončen v lednu roku 2013. Věřím, že tato jedinečná expozice věnovaná době napoleonských
válek se stane od turistické sezony 2013 hlavním
návštěvnickým cílem našeho města. Dále bych
chtěl zmínit pokračující revitalizaci městské po-

Odchyt holubÛ
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likliniky, kde po výměně oken následuje zateplení
obvodového pláště a realizuje se vestavba výtahu.
Tyto práce by měly být dokončeny, pokud to doposud příznivé klimatické podmínky dovolí, do
konce letošního dubna.
V současné době se připravují nové podklady
k podání několika žádostí o dotaci. Z těchto záměrů bych zmínil žádost o dotaci na obnovu erbu
rodu Kouniců v průčelí zámku z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast památkové péče
a žádost na obnovu vodního příkopu v zámeckém parku z programu Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky pro odstranění následků
záplav a povodní. Rada města již také rozhodla
o přípravě podkladů nutných k podání žádosti
o dotaci na regeneraci přestupního uzlu Integrovaného dopravního systému (IDS) u vlakového
nádraží z evropských fondů ROP JV. V rámci této
investice, bude-li naše žádost kladně posouzena,
by došlo ke generální opravě silnice a chodníku
u vlakového nádraží, výstavbě parkovacích stání,
instalaci uzamykatelných boxů pro kola, bezbariérovému přístupu do budovy stanice. Připravují
se též projektové dokumentace na výstavbu chodníku podél východní strany kostela a na obnovu
komunikace v ulici Lomená.
Možná jste také zaznamenali, že na území
města probíhá regulace zdivočelých holubů odchytem do klecí s nastraženou potravou. Ty jsou
rozmístěny na vytipovaných místech v počtu
20 ks a jsou pravidelně kontrolovány. Vzhledem
k nepříznivému vývoji počasí (relativně teplo bez
sněhové pokrývky) jsou však prozatím výsledky
odchytu neuspokojivé. Odchytová firma proto po
konzultaci s odborem životního prostředí použila
alternativní metodu odchytu pomocí sítí umístěných nad nocovištěm holubů. S touto formou odchytu a instalací sítí jste se mohli setkat při procházce kolem kostela (východní stěna kostela).
Věříme, že se záměr regulace počtu holubů ve
městě zdaří a omezí se tak devastace opravených
střech a fasád na historických objektech v centru
našeho města.
Rada města rozhodla o rozdělení příspěvků
z rozpočtu města neziskovým organizacím a sdružením na obnovu jejich majetku a podporu jejich
činnosti v celkové výši 100 000 Kč (Junák – svaz
skautů a skautek, Moravský rybářský svaz, Český
zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů, Myslivecké sdružení). Další příspěvky ve výši
25 600 Kč byly přiděleny na podporu organizací
v oblasti zdravotní péče (Svaz diabetiků, Svaz tělesně postižených, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR). Dalších 50 000 Kč
bylo účelově přiděleno na podporu církvím (Náboženská činnost Církve československé husitské
ve Slavkově u Brna na opravu modlitebny a Římskokatolická farnost ve Slavkově u Brna na pod-

Viktor Jano‰ík
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poru financování projektu „Noc kostelů“). V posledním případě rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout příspěvek ve výši
70 000 Kč pro Konfederaci židovských obcí
v České republice na stavění povalených náhrobků
na židovském hřbitově. V březnu se bude rada zabývat rozdělením částky ve výši 300 000 Kč na
podporu organizací pracujících s mládeží, kde
čeká na doporučení Komise pro sport a volný čas.
V lednu byly zaslány nabídky na prodej bytových jednotek jejich nájemcům v rámci 2. etapy
privatizace bytových domů na sídlišti Nádražní,
na které již několik oslovených zájemců kladně
reagovalo. Získané prostředky budou převedeny
mimo vlastní rozpočet města na Fond bydlení,
z něhož budou následně čerpány na dlouhodobě
plánovanou revitalizaci panelových bytových
domů na sídlišti Zlatá Hora. Tímto záměrem se
bude rada města zabývat neprodleně po definitivním stanovisku Ministerstva životního prostředí k programu Zelená úsporám, předpokládáme na přelomu března a dubna letošního roku.
Začátek kalendářního roku nejsou jen společenské plesy, ale také výroční členské schůze různých zájmových organizací a spolků, které hodnotí svoji činnost za uplynulý rok, sportovních
sdružení a jednot, které oceňují své členy za jejich
výsledky a úspěchy. V úterý 15. února jsem měl
příležitost zúčastnit se galavečera, který se konal
ve Vyškově v Besedním domě a byl slavnostní
tečkou za premiérovým ročníkem ankety o nejlepšího sportovce okresu Vyškov. Tato vyhlašování pro mě bylo o to příjemnější, že zástupci našeho města v této anketě získali celou řadu
ocenění. V kolektivech zvítězilo v kategorii dospělí družstvo žen Golf klub Austerlitz a v kategorii mládež družstvo mládeže Golf klub Austerlitz. Celkovým vítězem mezi dospělými se stal
Viktor Janošík z Golf klubu Austerlitz a hned za
ním skončil Pavel Kolář z SK Beachvolleyball
Slavkov u Brna. Dovolte mi, abych všem oceněným touto formou poděkoval za výbornou reprezentaci našeho města a popřál jim do jejich další
sportovní kariéry hodně štěstí a úspěchů.
Tento článek s výčtem několika akcí je alespoň
dílčím obrazem o dění v našem městě a částečnou
prezentací toho, čím se v současné době rada
města a jednotlivé odbory městského úřadu v oblasti samosprávné činnosti města zabývají. V dalším čísle bychom vás chtěli informovat o aktuálním stavu realizace II. etapy protipovodňových
opatření na Prostředníčku a výstavbě suchých
poldrů (akce je těsně před zahájením), přípravě
ochranných opatření proti přívalovým dešťům
v severní části města (zpracovávají se studie
a projektové dokumentace) a záměru výstavby
obchodního centra v areálu bývalého cukrovaru.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Zateplení polikliniky

Foto: B. Maleãek
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

5. řádná schůze RM – dne 2. 2. 2011
1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro
regeneraci městské památkové zóny a ukládá komisi
předložit orgánům města návrh na rozdělení dotace co
nejdříve po výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace
z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2011.
2. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
program rozvoje města na rok 2011 v předloženém
znění.
3. RM bere na vědomí zprávu „Příspěvky neziskovým organizacím a schvaluje následující výše příspěvků pro jednotlivé neziskové organizace: JUNÁK
– svaz skautů a skautek – 49 000 Kč na pořízení krbových kamen; Moravský rybářský svaz – 22 000 Kč
na zastřešení včetně krytiny a obklad kontejneru na
Malém rybníku; Český zahrádkářský svaz – 7000 Kč
na výstavu ovoce; Český svaz chovatelů – 7000 Kč na
výstavu drobného zvířectva; Myslivecké sdružení –
15 000 Kč na krmná zařízení pro zvěř. RM dále
schvaluje uzavření smluv s jednotlivými neziskovými
organizacemi v předloženém znění.
4. RM bere na vědomí zprávu k ustavení komise
pro výběr dodavatele úvěru na Mateřskou školu
a schvaluje složení této komise pro jednání s vyzvanými zájemci ve složení: Mgr. Bohuslav Fiala, Bc.
Klára Vránová a Ing. Jiří Kudělka.
5. RM po projednání žádosti společnosti CORIDA
CZ bere tuto na vědomí a schvaluje úhradu plateb
společnosti CORIDA CZ, s. r.o. za nájem nebytových
prostor za 4.Q 2010 a za I. Q 2011 do 31. 5. 2011.
6. RM bere na vědomí. zprávu ZS-A k plnění
úkolu RM – realizace oprav vytápění skleníku, vytápění kina a rozváděče ve 3. NP zámku.
7. RM bere na vědomí zprávu ZS-A k plnění úkolu
RM – zajištění finančního krytí oslav 300. výročí narození hraběte Václava Antonína Kounice.
8. RM bere na vědomí. zprávu ZS-A k plnění
úkolu RM – podání informace o personálním zajištění
správy zámeckého skleníku.
9. RM bere na vědomí informaci o účasti na veletrhu Regiontour 2011 a ukládá řediteli ZS-A v součinnosti s MěÚ předložit radě návrh na prezentaci
města Slavkova u Brna na veletrhu Regiontour 2012
v termínu 15. 6. 2011.
10. RM bere na vědomí. zprávu ZS-A k plnění
úkolu RM – podání informace o vnitropodnikové
směrnici, která stanovuje způsob správy a údržby
hrobky pod kaplí sv. Jana Křtitele.
11. RM bere na vědomí informaci o novém územním plánu města Slavkova u Brna.
12. Rada města souhlasí s využitím odměny za třídění odpadů navrženým způsobem (nákup nádob na
separaci odpadu pro MěÚ, ZS-A, TSMS a MŠ).
13. RM souhlasí se zahájením jednání s vlastníky
pozemků pod stavbou akce „Zachycení a odvedení
povodňových průtoků v lokalitě u zámecké zdi pod
golfovým hřištěm“ s cílem získat jejich souhlas ke
stavbě a ochránit tak ulice Špitálská, Zámecká
a ČsČk. Dále RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje
na zpracování dokumentace pro stavební povolení na
akci „Zachycení a odvedení povodňových průtoků
v lokalitě u zámecké zdi pod golfovým hřištěm“
a s určením vedoucího odboru ŽP Ing. Miroslava Zavadila jako osobou odpovědnou za administraci dotace.
14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 5/2002 ze
dne 30. 12. 2002, s Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje se sídlem Brno,
Redakãní rada
Mgr. Zdenûk Novák (pﬁedseda), Eva Janková (místopﬁedsedkynû, Vendula Andrlová, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, Ing. Ivan Charvát,
Ing. Ladislav Jedliãka, Radoslav Lánsk˘, Ing. Libor Válka.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném
ãase a bezplatnû.

Zubatého 1, PSČ 614 00, zastoupenou plk. Ing. Jiřím
Pelikánem, ředitelem HZS Jihomoravského kraje,
IČ: 70884099, v předloženém znění.
15. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej bytové jednotky 1153/8 v budově č.p.
1153,1154 na poz. p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna a spoluvlastnického podílu na poz.
p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy náležejícího k vlastnictví jednotky
1153/8, panu Antonínovi Křivonožkovi, za konečnou
kupní cenu 517 741 Kč (uplatnění slevy 10 % před
podpisem kupní smlouvy).
16. RM neschvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 7. 2004,
která byla uzavřena s paní Jiřinou Stebelovou, na provádění úklidu společných prostor v domě Bučovická
187, Slavkov u Brna.
17. RM bere na vědomí zprávu „Přehled pohledávek v obecních bytech“ a s doplněním souhlasí se zasláním výpovědi nájmu bytu dle bodu II. „Výpovědi
nájmu“ předložené zprávy. Dále RM souhlasí s uzavřením „Dohod o splátkovém kalendáři“ dle bodu III.
„Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři“
předložené zprávy. RM také souhlasí dle bodu IV.
prominout poplatky z prodlení v plné výši a na dlužnou částku za neuhrazeným nájemným a služby s ním
spojených uzavřít „Dohodu o splátkovém kalendáři“
v intencích předložené zprávy.
18. RM bere na vědomí zprávu k parkování v ulici
Lidická (u DPS) ve Slavkově u Brna.
19. RM doporučuje zastupitelstvu města dát souhlas k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BVY/2456/2010-BVYM, týkající se nabytí pozemků parc. č. 1780/4; 1780/51
a 1780/53, vše ostatní plocha – zeleň v k. ú. Slavkov
u Brna od ČR-ÚZSVM do vlastnictví města v předloženém znění.
20. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841 na pozemcích
parc. č. 1494/1; 1551/1; 1550 a 1552/4 (RD a infrastruktura lokalita Pod Oborou, plynovod včetně
přípojek, NATMAL REAL, s. r. o.) v k. ú. Slavkov
u Brna v předloženém znění. Dále RM nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku o. s. Maverick.rescue.
21. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu erbu Kouniců v průčelí zámku Slavkov u Brna
z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti památkové
péče. Dále RM souhlasí s tím, aby dotace byla vyjmuta z režimu směrnice o přijímání dotací a projektovém řízení a stanovuje odpovědnou osobu za administraci dotace Ing. Petra Lokaje, vedoucího
odboru IR.
22. RM souhlasí se zajištěním podkladů nutných
k podání žádosti o dotaci na regeneraci přestupního
uzlu IDS u vlakového nádraží z evropského fondu
ROP JV. Dále RM schvaluje složení projektového
týmu, okruh zájemců k oslovení podání nabídky, složení hodnotící komise, návrh kvalifikačních předpokladů a hodnocení nabídek.
23. RM ukládá TSMS provést revizi kamenné
dlažby na všech skládkách tak, aby bylo možné zadat
vypracování projektové dokumentace pro obnovu
chodníkových těles v centru města a převézt dlažbu
uloženou na soukromých pozemcích do areálu kotelny Zlatá Hora v termínu k 30. 4. 2011. RM dále
ukládá odboru IR zajistit vypracování projektové dokumentace chodníkového tělesa kolem východní
strany kostela Vzkříšení Páně v návaznosti na stav
dlažby na skládkách.

24. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu vodního příkopu zámeckého parku z Programu
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
a schvaluje složení projektového týmu.
25. RM nesouhlasí s výměnou sklepa bytu 1157/11
na Nádražní 1157.
26. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
z položky č. 74 rozpočtu města určené na humanitární
účely v roce 2011 v navrhované výši a v termínech
v závislosti na době konání akcí následujícím organizacím takto: Svazu Diabetiků v celkové výši
17 300 Kč – (na přednášková činnost, Den pro zdraví,
pravidelné cvičení pro diabetiky a seniory, cestovné
na ozdravný pobyt v Luhačovicích); ZO Svazu tělesně postižených Slavkov u Brna 5800 Kč (úhrada
nákladů spojených s dopravou na rekondiční pobyt
v Bílých Karpatech) a Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., klubu „Paprsek“
2500 Kč (úhrada provozních výdajů spojených s činností Poradny a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek částku. RM neschvaluje poskytnutí
finančního příspěvku Svazu tělesně postižených ČR,
okresní organizaci Brno-venkov.
27. RM bere na vědomí zprávu o možnosti využití
dotačního titulu Fond malých projektů.
28. RM jmenuje složení komisí jako svých orgánů
dle návrhu.
29. RM schvaluje rozpočet městského úřadu na rok
2011 v předloženém znění za podmínky přijetí dotací
na výkon státní správy pro MěÚ za činnosti zajišťované
odborem SV. Dále RMa ukládá tajemníkovi MěÚ
předložit radě města upravený rozpočet městského
úřadu v návaznosti na přijaté dotace na výkon státní
správy v termínu nejpozději do 30. 11. 2011.
30. RM schvaluje rozpočet sociálního fondu a výši
ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé
položky pro MěÚ a pro Městskou policii na rok 2011
v předloženém znění.
31. RM bere zprávu na vědomí dopis p. Jiřího Diváckého
32. RM souhlasí s pořádáním 8. městského plesu
v prostorách Centra Bonaparte dne 7. 1. 2012 a souhlasí se zvýhodněným nájemným na tuto akci.
33. RM ukládá MěÚ připravit návrh na udělení
ceny města policistům obvodního oddělení Slavkov
u Brna prap. Pavlu Vachovi a pprap. Jakubu Piňosovi
s jejím předáním v rámci Dnů Slavkova 2011.
34. RM bere na vědomí zprávu o stavu budoucí
stavby „Prodejna potravin – SPAR“ na vědomí.
35. RM schvaluje zvýhodněnou sazbu pronájmu
sálů Společenského domu Bonaparte pro konání Rybářského věnečku dne 21. 1. 2012.
36. RM nesouhlasí se zapojením města do kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na
budovu městského úřadu.
37. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovací smlouvy č. 1/2011 a s jejich zařazením do sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.
38. RM podporuje zachování osmiletých tříd gymnázia v Bučovicích pro školní rok 2011/2012. RM
dále žádá samosprávné orgány Jihomoravského kraje,
aby přijaly taková opatření v rámci optimalizace
středních škol, aby nedošlo ke zrušení gymnázia
v Bučovicích.
39. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce
dřevěné sochy Napoleona Bonaparta mezi Zámkem
Slavkov – Austerlitz a městem Slavkovem u Brna.
40. RM bere na vědomí umístění města na 3. místě
v regionálním kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ
za rok 2010.
41. RM souhlasí s pořádáním 5. městské zabijačky
ve spolupráci se ZD Rostěnice a. s.
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6. řádná schůze RM – dne 16. 2. 2011

Upozornění

1. RM bere na vědomí výši úplaty – školného
za vzdělávání na ZUŠ Fr. France ve Slavkově
u Brna ve školním roce 2011/2012.
2. RM bere na vědomí rozpočtový výhled
Města Slavkov u Brna na období 2012–2014
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení v předloženém znění.
3. RM bere na vědomí předloženou zprávu
a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
zásady pro tvorbu a použití Fondu bytového a tepelného hospodářství v předloženém znění. Dále
RM doporučuje ZM ke schválení
použití finančních prostředků Fondu bytového
a tepelného hospodářství pro rok 2011 v předloženém znění
4. RM doporučuje zastupitelstvu města vydat
obecné závaznou vyhlášku o místních poplatcích
v předloženém znění.
5. RM nesouhlasí se snížením nájmu za užívání
prostor ve sportovním areálu za účelem provozování pohostinství panem Ladislavem Michálkem
a Vladislavem Eremiášem. RM dále ukládá MěÚ
fakturovat nájemcům každoročně v době od 1.
12. do 28. 2. nájemné ve výši 3/7 s ohledem na
otevírací dobu. RM také ukládá MěÚ předložit
radě příslušný dodatek nájemní smlouvy.
6. RM pro zahájení výběrového řízení na TDI
akce „Rozšíření MŠ Zvídálek“ schvaluje okruh
společností k oslovení o podání nabídky, schvaluje kvalifikační předpoklady, hodnotící kritérium a složení komise pro otevírání a hodnocení
nabídek
7. RM bere na vědomí informaci o plynofikaci ulice Zámecká ve Slavkově u Brna a ukládá
odboru IR předložit k datu 30. 6. 2011 radě
zprávu s aktualizovanými údaji.
8. RM nedává souhlas SBD Žuráň, Zlatá Hora
1233, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 00050326
k pronájmu části pozemku p. č. 14 v k.ú. Slavkov
u Brna – parkovací plocha před BD čp. 329, 330,
336 a 337 na Komenského náměstí.
9. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ 28085400 zastoupená E.ON Česká republika,
s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591 na pozemku parc.
č. 3736/2 (kabel NN parc. č. 3738/1 Ing. Filip)
v k. ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.
10. RM města bere na vědomí podnět pana
Jana Ševčíka, týkající se domnělého umístění
uvítací tabule města na jeho pozemku a ukládá
odboru IR panu Ševčíkovi odpovědět v souladu
s informacemi uvedenými ve zprávě.
11. RM doporučuje zastupitelstvu města dát
souhlas k prodeji pozemku parc. č. 2910/2
ostatní plocha o výměře 226 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města do vlastnictví společnosti ENBRA HOLDING, a.s., sídlem Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 25321391. Kupní cenu
ve výši 150 000 Kč a náklady spojené s prodejem
(500 Kč správní poplatek za podání návrhu na
vklad do KN) uhradí kupující před podpisem
kupní smlouvy.
12. RM dává souhlas k ukončení nájmu pozemku parc. č. 1331 ostatní plocha v k. ú. Vážany
nad Litavou se společností AGRIA a. s., sídlem
Nížkovice 74, dohodou ke dni 30. 9. 2011.
Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 15. března. Přednostně budou zařazeny články na
téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané
e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších příspěvků
se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení
svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

13. RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí příspěvku z položky č. 8 rozpočtu města oprava drobných památek na území
města – ve výši 70 000 Kč – pro Federaci židovských obcí v České republice na stavění povalených náhrobků židovského hřbitova na pozemku
p. č. 3317 v k.ú. Slavkov u Brna. Dále RM souhlasí s poskytnutím příspěvku z položky č. 32
rozpočtu – příspěvek církvím – ve výši
50 000 Kč - pro:
Náboženskou obec Církve československé husitské ve Slavkově u Brna ve výši 40 000 Kč na
opravu modlitebny na ulici Jiráskova 959 ve
Slavkově u Brna a pro Římskokatolickou farnost
Slavkov u Brna ve výši 10 000 Kč na podporu financování projektu „Noc kostelů“, na pořízení
tiskových a propagačních materiálů projektu.
14. RM souhlasí s vyhlášením soutěže Strom
města Slavkov u Brna 2011.
15. RM schvaluje pověření vedoucí odboru
BTH Bc. Jitky Linhartové zastupováním města
a jednáním za něj ve všech věcech týkajících se
členství města ve Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1157, 1158 na sídl. Nádražní ve
Slavkově u Brna.
16. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky 1153/9 v budově č.p. 1153,1154 na
poz. p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna
a spoluvlastnického podílu na poz. p.č. 2830/1
a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího
spoluvlastnickému podílu na společných částech
budovy náležejícího k vlastnictví jednotky
1153/9, panu Zdeňku Vídeňskému, za konečnou
kupní cenu 513 410 Kč (uplatnění slevy 10 %
před podpisem kupní smlouvy).
17. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky 1154/5 v budově č.p. 1153,1154 na
poz.p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna
a spoluvlastnického podílu na poz.p.č. 2830/1
a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího
spoluvlastnickému podílu na společných částech
budovy náležejícího k vlastnictví jednotky
1154/5, paní Miladě Parákové, za konečnou
kupní cenu 525 107 Kč (uplatnění slevy 10 %
před podpisem kupní smlouvy).
18. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky 1154/9 v budově č.p. 1153,1154 na
poz.p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna
a spoluvlastnického podílu na poz. p.č. 2830/1
a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího
spoluvlastnickému podílu na společných částech
budovy náležejícího k vlastnictví jednotky
1154/9, paní Zdence Tesáčkové, za konečnou
kupní cenu 507 453 Kč (uplatnění slevy 10 %
před podpisem kupní smlouvy).
19. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky 1154/2 v budově č.p. 1153,1154 na
poz. p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna
a spoluvlastnického podílu na poz. p.č. 2830/1
a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího
spoluvlastnickému podílu na společných částech
budovy náležejícího k vlastnictví jednotky
1154/9, paní Vlastě Šujanové, za konečnou kupní
cenu 513 311 Kč (uplatnění slevy 10 % před
podpisem kupní smlouvy).
20. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky 1154/4 v budově č. p. 1153,1154
na poz. p.č. 2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov
u Brna a spoluvlastnického podílu na poz. p.č.
2830/1 a 2831/1 v k.ú. Slavkov u Brna odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy náležejícího k vlastnictví
jednotky 1154/4, manželům Jitce a Milanovi
Brázdovým, za konečnou kupní cenu
521 518 Kč (uplatnění slevy 10% před podpisem
kupní smlouvy).

21. RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu
bytu panu Vlastimilu Lysákovi.
22. RM odkládá zprávu „Dodatek k nájemní
smlouvě na provádění úklidu spol. prostor“
23. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku ke smlouvě o dílo o realizaci expozice partnerských měst ze dne 6. 10. 2010.
24. RM souhlasí s navýšením počtu výtisků
Slavkovského zpravodaje o 100 ks z původních
3100 ks od února 2011 a s doplněním smlouvy
o vydávání periodického tisku o přílohu s následujícím: navýšení počtu zvýhodněných stran
o 3 na 10 černobílých stran za stávající cenu
1254 Kč a zvýšení ceny každé další černobílé
strany navíc z 1615 Kč na částku 1860 Kč.
25. RM bere na vědomí stížnost na rušení nočního klidu
26. RM bere na vědomí informaci k pojistnému
na sociální zabezpečení za I. pololetí 2007.
27. RM na základě předložené zprávy rozhoduje, že nejvýhodnější nabídka pro realizaci projektu „Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Slavkov u Brna“ je č. 2 od
firmy M.C.TRITON, spol. s r. o., Evropská
423/178, 160 00 Praha 6, IČ: 496 220 05, a dává
souhlas k podpisu smlouvy s touto společností za
cenu 1 070 000 Kč bez DPH nejdříve po uplynutí
10denní lhůty od zveřejnění zápisu o vyhodnocení nabídek.
28. RM bere na vědomí předloženou zprávu
a schvaluje uzavření smlouvy o provádění úklidových prací na prostory služebny MP v budově
č.p. 89 na Palackého nám. ve Slavkově u Brna s fi
Patrik Hrozek, IČO 75374617, a to na dobu neurčitou od 1. 3. 2011 s výpovědní lhůtou 1 měsíc za
nabídkovou cenu 3600 Kč/měsíc vč. DPH.
29. RM ukládá MěÚ předložit návrh možnosti
financování předmětu předložené žádosti o příspěvek na obnovu a zhotovení slavkovského kroje.
30. RM po projednání „Druhé petice občanů
z ulice Lomená po patnácti letech“ ukládá odboru
IR zajistit poptávku na zhotovitele projektové dokumentace.
31. RM souhlasí se spoluprací na tvorbě informační mapy města dle žádosti firmy KOMPAKT
spol. s r.o. a s užitím znaku a loga města za účelem tvorby této mapy. RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na tvorbu informační
mapy.
32. RM ve věci zadávacího řízení na stavební
práce na zakázku „Slavkov u Brna – rozšíření kapacity MŠ Zvídálek II“ rozhoduje takto: Rozhoduje na základě Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek, že nabídka uchazeče S-A-S spol. s r. o.
(STAVO-AUTO-SERVIS) Gagarinova 2770/54,
669 02 Znojmo, IČ: 469 80 318 je z další účasti
v zadávacím řízení vyloučena. Dále RM rozhoduje na základě Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená společností SKR stav s.r.o., Nováčkova 18,
614 00 Brno, IČ: 269 61 474. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností SKR stav,
s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474
za podmínky ukončení procesu zadávacího řízení
a schválení financování zastupitelstvem města.
Zprávy z rady mûsta zpracoval
Ing. Pavel Dvoﬁák.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Zasedání ZM
V pondělí dne 28. února se v 17 hodin koná
v zasedací místnosti veřejné 1. mimořádné zasedání zastupitelstva města.
(pad)
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Zimní radovánky
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Foto: 2x J. Bajerová

Zimní radovánky v mateřské škole Zvídálek
Když se krajina pokryje sněhem a všechno se
ocitne pod bílou peřinou, děti z naší mateřské
školy mají příležitost k zimním radovánkám.
Pobyt v zimní přírodě klade vyšší nároky na
dětský organismus, a proto musíme v případě
potřeby hry předčasně ukončit nebo změnit pravidla. Dodržování bezpečnostních pravidel je
základem naší péče o zdraví dětí.
Během zimních procházek v okolí naší mateřské školy si s dětmi všímáme zasněžených
stromů, poletujících vran, lidí zachumlaných
do šál a teplých bund.
Z nevelkého kopce (pro 4letého školáčka
těžký terén) sjíždíme na bobech a na sáňkách.
Vytáhnout je zpět na kopec je někdy velká
dřina. Pomůže však paní učitelka nebo kama-

rád. Kluci – siláci z vytvořených sněhových
koulí postaví sněhuláka. Při tom si i zazpíváme:
„…jedna koule, druhá koule, třetí koule, klobouk, nos, sněhulák tu stojí bos!“
Baví nás experimentovat se sněhem, zkoumat, pátrat po záhadách: Co to ten sníh vlastně
je? Proč je tak studený? Proč je z ledu voda?
Zjistíme, že v teplých dlaních studený sníh roztaje, voda v každé kaluži přes noc zamrzne,
„klacíkovým“ měřidlem zjistíme, kolik sněhu
připadlo.
Rádi se staráme o zvířátka v zámeckém
parku. Zajíčkům nosíme tvrdé pečivo, sýkorkám a vrabčákům sypeme semínka. Pak pozorujeme ve sněhu otisknuté stopy zvířecích
strávníků.

Na zimu si hrajeme i ve třídě. Pohybové aktivity Na mrazíky, Na meluzínu, Na ptáčky,
koulovačky s papírovými koulemi nás vždy zahřejí. S pomocí paní učitelky děti rády vyrábí
věci, které viděly na procházce. Umí vystřihnout sněhuláka z papíru a dokonce ho i nalepit!
A výroba takové obří papírové sněhové vločky
nebo krmítka pro ptáčky je pro děti opravdovou
zábavou.
Všechny naše práce nám zdobí interiér třídy,
šatny i chodby naší školky… a cítíme se jako
v zimním království!
Jana Cenková, Jitka Bajerová
paní učitelky třídy Berušky

Úspûch v Dûjepisné olympiádû
V úterý 1. února proběhlo ve Vyškově
okresní kolo Dějepisné olympiády. Základní
školu Tyršova reprezentovaly vítězky školního
kola Marie Hrabovská (9.B) a Tamara Bláhová
(8.B). Téma letošní soutěže znělo „Ve zdraví
i nemoci (Od šamana po penicilin)“. Přestože
úkoly v okresním kole byly náročné a konkurence veliká, Maruška i Tamara díky svým znalostem a pečlivé přípravě uspěly velmi dobře –
obsadily krásné 4. a 5. místo.
Oběma dívkám upřímně blahopřejeme
a doufáme, že jim zájem o historii vydrží i nadále.
Pp

Úãastníci zájezdu na Snûhurku

Foto: archiv ·D

Příměstský tábor DDM

Baletní pohádka
Plný autobus dětí a jejich rodičů odjížděl dne
2. února do Janáčkova divadla v Brně na podvečerní představení baletní pohádky „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Pro svoji oblíbenost
je v repertoáru divadla nepřetržitě od roku
1973.
A je to dobře, protože i dnešní naše děti sledovaly výstižně vyjádřený děj velmi pozorně
a rozuměly mu. Nejvíce nás překvapily jak moderní scéna i kostýmy, tak veselý děj se zvířátky a medvědy.
Naše řady malých spokojených diváků při
těchto veselých výstupech opakovaně roztles-

kávaly celé hlediště a strhávaly k dalšímu potlesku i dospělé. Senzace měla ale přijít až se
závěrečnou děkovačkou, kdy všichni účinkující přišli až k nám a s dětmi se osobně loučili.
Největší zážitek však pro nás nastal, když
hlavní představitelka Sněhurky přišla k našim
řadám za slavkovskými dětmi a ptala se, jak se
jim představení líbilo.
Pochválit bych tímto chtěla naše malé diváky
za vzorné chování, a jejich rodiče za to, že nezapomněli, že také návštěva divadla si žádá
i společenské oblečení. Moc jim to všem totiž
slušelo!
Za ŠD D. Andrlová

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá jarní prázdniny s DDM (vždy od 8 do
12.30 hodin a pouze pro děti 1.–3.tříd ZŠ), který
se koná 14.–18. března. Možnost přihlásit děti
i na jednotlivé dny! Cena: 50 Kč na jeden den
(v ceně jsou pouze provozní náklady DDM,
oběd si můžete zajistit na ZŠ Komenského
u p. Boubínové). S sebou si vezměte přezůvky,
sport. obuv, svačinku a pití.
Program: spontánní činnost + hry, soutěže
a jiné aktivity. Počet míst je omezen! Děti je
nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku
nejpozději do 9. března v DDM Slavkov, Komenského nám. 495, tel.: 544 221 708.
io
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Kytarov˘ soubor

Foto: M. Uma

Housle: Marie Vostﬁelová
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Foto: M. Uma

Hudební večer žáků

Dětský karneval
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá
v neděli 6. března od 14 hodin ve velkém sále
restaurace Bonaparte Dětský karneval. Jednotné
vstupné 40 Kč. HUDBA, TOMBOLA, OBČERSTVENÍ. Těšíme se na vaše nápadité masky!

Pﬁed vyhlá‰ením v˘sledkÛ

ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna uspořádala v úterý 25. ledna další hudební večer
v rámci celoročního plánu školy. Koncert byl
tentokrát věnován vítězům školního kola v soutěži ZUŠ ve hře na strunné a klávesové nástroje,
kteří tak postupují do kola okresního. Z pestrého
a bohatého programu mohli posluchači vyslechnout díla nejen od klasiků, ale i z řady současných skladatelů. Za zvuku klavírů, houslí,
kytary a příčné flétny byly předneseny skladby
autorů G. F. Händela, J. K. Vaňhala, C. M. von
Webera, E. Griega, A. Dvořáka, Sh. Suzukiho,
A. Ginastera, M. Štrausové a dalších.
Žáci pod pedagogickým vedením učitelů

Foto: M. Uma

K. Doãekalová

Foto: M. Uma

J. Jelínkové, M. Letecké, J. Mašové, A. Vodičky
a V. Šujanové skvěle interpretovali uvedená díla,
za která byli odměněni srdečným potleskem.
Přejeme našim talentům mnoho úspěchů
v dalším soutěživém klání.
V okresním kole nás budou reprezentovat:
Klavír – A. Maňasová, K. Pflimpflová, A. Šujanová, A. Bláhová, T. Bláhová, P. Dvořáková,
E. Štefková.
Housle – K. Kuklová, T. Janů, D. Doležal,
K. Dočekalová, I. Macháčková, M. Vostřelová.
Kytara – V. Dohnal, A. Hrbotický, J. Kordiovský, V. Charvátová, M. Rusňáková, L. Jeřábková
Josef Handrla

SoutûÏící

Foto: M. Uma

Úspěšné okresní kolo soutěže ZUŠ
V úterý 15. února se v Rousínově uskutečnilo
okresní kolo ZUŠ ve hře na klavír, housle, kytaru
a v komorní hře. Naší školu reprezentovalo celkem 15 sólistů a jeden soubor. V konkurenci
ZUŠ z Vyškova, Bučovic, Ivanovic na Hané
a Rousínova se naši žáci neztratili. Naopak! Celkem sedm postupových umístění je toho důkazem. V krajských kolech, která se budou konat
v Brně v měsících březen a duben, nás budou reprezentovat ve hře na klavír K. Pflimpflová,
A. Šujanová, A. Bláhová, T. Bláhová, P. Dvořáková, ve hře na housle D. Doležal, K. Dočekalová. Uznání si zaslouží všichni soutěžící. I ti,
kterým postup do dalších kol unikl. V nabité
konkurenci se neztratili a odborná porota jejich
výkony velmi ocenila. Velkou gratulaci zaslouží
také pedagogové, kteří své žáky na soutěžní
klání připravili. A v neposlední řadě díky i vám,
vážení rodiče, kteří vedete své děti k hudbě a oni

vám poté vaši lásku vrací nádhernými výsledky
na stupních vítězů.
Děkujeme všem, kteří nám drží palce a soutěžícím v krajských kolech přejeme hodně úspěchů a velkou porci štěstíčka.
Hra na klavír:
Kateřina Pflimpflová, I. kat. 1. místo s postupem (p. uč. Jelínková)
Adéla Maňasová, I. kat. 3. místo (p.uč. Mašová)
Anežka Šujanová, III. kat., 1. místo s postupem,
(p. uč. Mašová)
Alexandra Bláhová, V. kat., 1. místo s postupem,
(p. uč. Mašová)
Tamara Bláhová, VI. kat., 1. místo s postupem,
(p. uč. Jelínková)
Petra Dvořáková, IX. kat., 1. místo s postupem,
(p. uč. Mašová)
Edita Štefková, IX. kat., 2. místo, (p. uč. Pecháčková)

Hra na housle:
David Doležal, I. kat., 1. místo s postupem, (p.
uč. Letecká)
Klára Dočekalová, I. kat. 1. místo s postupem
Kateřina Kuklová, I. kat., 2. místo
Tereza Janů, I. kat., 2. místo
Ivana Macháčková, I. kat., 2. místo
Marie Vostřelová, III. kat., 2. místo
Hra na kytaru:
Vojtěch Dohnal, I. kat., 2. místo, (p. uč. Vodička)
Adam Hrbotický, I. kat., 2. místo, (p. uč. Otčenášková)
Komorní hra kytar:
Jan Kordiovský, III. kat., 2. místo, (p. uč. Vodička)
Veronika Charvátová
Michaela Rusňáková
Lenka Jeřábková
M. Uma, zástupce ŘŠ
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www.zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz byl v roce 2010 velmi úspěšný
Rok 2010 lze v životě příspěvkové organizace považovat opět za úspěšný i přesto, že se
musela vyrovnat s negativními dopady vnější
ekonomické krize. Příspěvková organizace pokračovala v pozitivním trendu, nastoupeném
v předchozích letech a zaznamenala několik významných úspěchů, které je třeba připomenout.
V uplynulém roce byla navázána spolupráce
mezi Top výletními cíli na jižní Moravě a v Dolním Rakousku, která by měla zajistit výměnu
informací a zkušeností a také zvýšit počty návštěvníků jak na jižní Moravě, tak i v Rakousku.
Projekt (2009–2011) počítá se zapojením max.
24 turisticky atraktivních míst na jižní Moravě.
Již po krátké době od zahájení této aktivity se
objevují první pozitivní efekty – velká marketingová propagace nejen v České republice, ale
i v Rakousku, zpracování a tisk tiskovin pro naši
nabídku, prezentace na společné webové
stránce, vyznačení na mapě Top cílů s informačním textem atd. Určitě nepřehlédnutelným
efektem byl nárůst německy hovořící klientely
na zámku ve druhé polovině roku 2010.
Lze konstatovat, že se tímto zámek Slavkov
dostal opravdu do TOP kategorie turistických
cílů v regionu a tím vznikl předpoklad dalšího
zvýšení počtu turistů a nových návštěvníků
města Slavkova ze zahraničí se všemi synergickými efekty pro lokální podnikatelskou infrastrukturu. Účastí na tomto rozsáhlém česko-rakouském projektu získáváme výraznou
konkurenční výhodu oproti ostatním atraktivitám cestovního ruchu.
Počet návštěvníků zámku, kteří v uplynulém
roce navštívili akce v areálu zámku, v absolutním počtu opět překročil úroveň 70 tisíc a představuje rekordní výši 77 594 návštěvníků (navýšení o cca 5500 proti roku 2009). Jde tak
o historicky nejúspěšnější sezonu od roku
1989! Tento úspěch je o to cennější, že se v průběhu roku 2010 nadále projevovaly dopady ekonomické krize, které u některých jiných památek způsobily stagnaci či dokonce propad
návštěvnosti i v desítkách procent. Pokud bychom k uvedenému počtu připočetli také návštěvníky jarmarků a ty, kteří zavítali do areálu
zámku v rámci Napoleonských dnů a Vzpomínkových akcí, pak se počet návštěvníků opět
přiblížil magické hranici 100 tisíc!
Tento nezpochybnitelný úspěch je nutno přičíst především tomu, že se v předchozích dvou
letech podařilo najít nové atraktivní aktivity,
které oživily kulturní nabídku a přilákaly mnoho
nových návštěvníků, kteří je vnímají již jako
tradiční aktivity. Nepochybně se projevil i vliv
všestranné propagace zámku díky komplexní
spolupráci se sdělovacími prostředky, která
právě v roce 2010 dosáhla svého vrcholu. Lze si
jen přát, aby se tento pozitivní výsledek podařilo i v následujících letech udržet.
Reprezentativní prostory barokního zámku
byly v roce 2010 místem setkání významných
osobností jak ze zahraničí, tak i z České republiky. Opakovaně zámek navštívil hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. V září
pak ministr obrany Brazílie Nelson Jubim, kterého doprovázela velvyslankyně Brazílie v ČR
Její Excelence Leda Lucia Martins Camargo
a ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek. Další vzácnou návštěvou byla návštěva
Jeho Excelence D. P. Srivastava, zplnomocně-

ného velvyslance Indické republiky. Nelze ani
opomenout 1. náměstka ministra obrany a náčelníka generálního štábu armády Ruské federace armádního generála Nikolaje Makarova,
ministra vlády města Moskvy Michaila M. Vyšegorodceva. Opakovaně zámek vloni navštívili také JUDr. Vít Bárta, ministr dopravy ČR,
ThDr. Kateřina Klasnová, místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny ČR a také Mgr. Radek
John, ministr vnitra ČR. Pozitivně lze hodnotit
i další velmi návštěvy významných osobností
politického i kulturního života.
Příjemným zjištěním je i stálý vysoký zájem
o pořádání svatebních obřadů v historických
prostorách zámku, vloni také v zámeckém
parku. Podobně lze hodnotit i vysokou návštěvnost akcí pořádaných pro veřejnost.
V roce 2010 se uskutečnilo 18 výstav s různou tématikou (v roce 2009 celkem 14 výstav).
To se pozitivně odrazilo i v návštěvnosti té skupiny lidí, kteří tuto kulturně orientovanou aktivitu cíleně vyhledávají. Výstavy podstatným
způsobem oživují kulturní nabídku, přičemž náklady spojené s jejich přípravou jsou vesměs
minimální. Tento trend je patrný v poslední
době i u jiných historických objektů, které se
snaží touto formou přilákat a upoutat nové návštěvníky.
Některé výstavy byly realizovány přímo ze
sbírkového fondu zámku nebo byly vhodně doplněny o exponáty tematicky související s instalovanou výstavou. Tím se naplňuje jedno ze
základních poslání organizace a z povinností
zřizovatele (jako majitele zámku), vyplývající
ze znění zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy (tzv. Muzejní zákon), k prezentaci sbírek ve vlastnictví města veřejnosti.
Za nejvýznamnější počin v této oblasti je nutno
považovat výstavu „Napoleonská epocha na
pohlednicích“, jíž předcházel křest stejnojmenné knihy, kterou organizace vydala u příležitosti 205. výročí bitvy u Slavkova. Jednou
z nejvyhledávanějších výstav byla opět floristická výstava a výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy Františka France ve
Slavkově u Brna. Výstava Antonín Dvořák –
Rusalka měla u nás dokonce celostátní premiéru a podobně jako výstava Hračky našich babiček sklidila zasloužený ohlas.
Nabídka koncertů byla v roce 2010 kvalitní
a nabídla různý repertoár a obsazení. Celkem se
uskutečnilo 11 koncertů různých žánrů. Od
dvou vynikajících koncertů klasické (vážné)
hudby z cyklu Concentus Moraviae až po populární a folklorní hudbu. Všechna koncertní
vystoupení se setkala vždy s velkým zájmem
veřejnosti, která svoji účastí potvrdila nejen vysokou kulturní vyspělost, ale i vztah k prostředí,
ve kterém se koncerty konaly.
Je pochopitelně velmi obtížné i ošidné označit některé za nejlepší, nicméně kromě dvou
výše uvedených lze za naprosto mimořádné považovat také koncert Johann Strauss Orchester
Coburg s předními sólisty světových pódií
a předvedení muzikálu Jesus Christ Superstar
v zámeckém parku. Nelze ani opomenout Vánoční koncert ZUŠ Fr. France, který se premiérově uskutečnil v Historickém sále zámku.
Uvedené koncerty zcela zaplnily Historický sál,
jehož kapacita je na úrovni 330–350 míst.
Pokračovala obnovená tradice vzdělávacích

cyklů pro žáky základních škol. Tyto byly zaměřeny tematicky jako součást výuky a využily
je především slavkovské školy. Pozitivně je
třeba hodnotit akce připravené ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže (Zámecké dýňobraní
s DDM). Pro veřejnost byly připraveny úspěšné
jednorázové akce, které se setkaly s příznivou
odezvou, jako např. prohlídky opravených
krovů a střechy zámku a prohlídky depozitářů
apod.
V areálu zámku se v uplynulém roce uskutečnilo dalších 33 akcí. Největší návštěvnost měl
jako každoročně Oldtimer Festival 2010, na
který se sjíždí návštěvníci z celé České republiky
i ze zahraničí. Velmi atraktivní jsou zámecké jarmarky. V roce 2010 se opět uskutečnila Hubertova jízda a akce Mladá svatomartinská vína na
zámku. Tyto akce byly tentokrát doplněny akcí
Svatomartinská husa, kterou pořádala Zámecká
restaurace Austerlitz. Podobně byly doplněny
i další akce, pořádané na zámku, např. Václavský
jarmark a Zámecké burčákové slavnosti či Tradiční předvánoční jarmark.
Za samostatnou zmínku stojí podíl příspěvkové organizace na úspěšném průběhu Napoleonských dnů a Vzpomínkových akcí ke 205.
výročí bitvy u Slavkova. Je třeba zdůraznit, že
město Slavkov a zámek byly opravdovým centrem těchto akcí. Jejich pozitivní ohlas mezi veřejností a vysoká návštěvnost jsou nejlepším dokladem správně pojaté koncepce.
O všech akcích a aktivitách byli v průběhu
roku čtenáři Slavkovského zpravodaje průběžně
informováni.
Při hodnocení roku nelze opomenout události,
které se týkaly přímo objektu zámku. Na prvém
místě je třeba uvést úspěšné dokončení rekonstrukce přístupových komunikací ze severní
strany zámku, jejichž součástí bylo vydláždění
celého nádvoří, kterému předcházela plošná izolace. Význam této akce lze nyní jen stěží docenit, protože jejím dokončením nejenže došlo
k výrazné estetické úpravě těchto rozsáhlých
ploch, ale především také ke zvýšení pohodlí
pro příchozí návštěvníky do areálu. Důležité je,
že zamezením pronikání dešťových vod do podzemí, skončilo jejich postupné chátrání. Současně také vzrostl potenciál využití nádvoří pro
rozličné kulturní akce a aktivity. Je nezbytné
zdůraznit, že k rekonstrukci byly využity prostředky z fondů EU, přičemž spoluúčast zřizovatele – města byla pouze 7,5 %. Jinými slovy –
ke každé vložené 1 Kč získalo město 12,30 Kč!
Také realizací další etapy opravy fasády tentokrát jižní části severního křídla zámku, financovanou z prostředků z dotace MK ČR, se
výrazně přiblížilo dokončení oprav fasády
zámku, která tímto doslova „prohlédla“ především z pohledu z jihovýchodního směru.
Ve druhé polovině roku 2010 byly zahájeny
práce v předzámčí na rekonstrukci koníren
a vozáren. Jejím cílem je provedení zásadních
oprav, které umožní zprovoznit dosud nevyužívané velkou vlhkostí zasažené prostory pro výstavní účely.
Na přelomu měsíce května a června bylo
město Slavkov u Brna zasaženo několika přívalovými dešti. Po jednom z nich nápor vody nevydržela část severní ohradní zdi zámeckého
parku a došlo v délce téměř 80 m k jejímu sesutí. Výrazně byl poškozen také příkop ze zá-
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padní strany ohradní zdi parku. Obě tyto katastrofy znamenají velké škody na majetku
města, k jejichž nápravě bude třeba hledat mimorozpočtové zdroje.
Organizace pochopitelně také věnovala velkou pozornost průběžné údržbě památkového
objektu. Objem vynaložených prostředků se
udržel i v roce 2010 oproti posledním rokům
stále na výrazně vyšší úrovni. Toto lze hodnotit jedině pozitivně, protože získané zdroje
z provozování zámku by se měly prioritně vracet zpět do údržby objektu.
Posouzení trendu posledních let je patrné
z grafického znázornění, přičemž zohledňuje
pouze prostředky vygenerované z vlastní činnosti organizace. Z grafu je také patrné, že vynaložené prostředky jsou stále vyšší než celkový objem, který byl v minulosti vkládán do
oprav a údržby včetně údržby zeleně a cest
v parku, kterou od r. 2008 zajišťují TSMS.
Organizace v roce 2010 provedla dendrologický průzkum parku a návazně údržbu stromového patra a odstranění stromů v havarijním

stavu v parku. Vzhledem ke stáří řady stromů
a k jejich počtu bude nutné i nadále pokračovat
v odborném ošetřování stromů, aby se předešlo
případným nehodám.
Lze si jen přát, aby i nadcházející rok 2011
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byl bez ohledu na vnější ekonomické podmínky
pro příspěvkovou organizaci neméně úspěšný.
Údaje ke všem oblastem činnosti jsou převzaty z Výroční zprávy ZS-A za rok 2010.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Oficiální zahájení sezony na Zámku Slavkov – Austerlitz
Už za měsíc se opět otevřou brány slavkovského zámku pro návštěvníky a turisty. Ve čtvrtek 24. března 2011 bude slavnostně zahájena
další sezona na Zámku Slavkov – Austerlitz.
Při příležitosti zahájení sezony se od 15.30
hod. pro nejširší veřejnost uskuteční vernisáže
několika výstav. Bude zahájena výstava Libuše
Müllerové „Můj svět v pastelech“. Na výstavě
budou k vidění díla, která mají být pro všechny
srozumitelná a která mají vyjadřovat citové prožitky, nálady, něhu a poezii. Výstava bude přístupna od 25. března do 1. května 2011 v galerii
v 1. patře zámku.
Další výstava „100 let centra Zeistu“ vznikla
díky vzájemné spolupráci a letitému partnerství
mezi městy Slavkov u Brna a holandským městem
Zeist. Výstava představí kolekci fotografií Ronalda
van Gemerena zachycující historické centrum
města. Výstavu bude možné navštívit od 25. března
do 5. června 2011 v prostorech před kavárnou.
ámek Slavkov – Austerlitz děkuje všem
příznivcům a dárcům za dary, které obohatily zámecké sbírky. V roce 2010 se sbírkový fond rozrostl o 207 přírůstkových čísel,
což představuje 311 předmětů. Tyto předměty byly získány výhradně darem. Kromě
dárců ze Slavkova u Brna a okolí, přispěli rovněž dárci z Prahy, Řevnice, Sokolova, Brna
a z Bratislavy. K darům, které nejvíce obohatily sbírkový fond, patří čalouněné křeslo
ze druhé poloviny 19. století, které původně
patřilo do majetku rodu Kouniců a dále kvitance z kounicovského uherskobrodského panství. Fond Napoleonik se rozrostl o unikátní
strojopis pplk. Emila Kalába, který podrobně
zpracoval bitvu u Slavkova 1805 a doplnil ji
ručně vypracovanými mapami s pozicemi vojsk
v jednotlivých časových úsecích.
V nových akvizicích jsou zastoupeny tyto
okruhy předmětů:
Církevní – upomínky na biřmování, písně
a modlitby
Dětské hračky – koloběžka
Doplňky – kabelky, peněženky, knoflíky
Hodiny stolní, závěsné, budíky, náramkové
hodinky
Keramika – nápojový servis
Kounicové – kvitance a pojištění uhersko-

Z

Souběžně se zahájením nové sezóny bude také
znovuotevřena reprezentativní výstava „Napoleonská epocha na pohlednicích“, která představuje kolekci pohlednic z rozsáhlých sbírek věnujících se napoleonskému období, které Zámek
Slavkov – Austerlitz vlastní a která patří k největším v České republice. Výstava bude přístupna až do 1. května 2011.
Slavnostní tečku za zahájením sezóny zajistí
od 16.15 hod. otevření výstavy „Svatební den
na zámku“, v rámci něhož proběhne módní přehlídka svatebních šatů svatebního salónu IRIS
z Vyškova a květinových vazeb z květinářství
KVĚTINY KOPEČNÁ ze Slavkova. Část prohlídkové trasy bude zároveň oživena svatební výzdobou, o kterou se postará svatební a společenská agentura „SVATBY PODLE KATY“ ze
Šlapanic a kterou doplní květinové dekorace
z květinářství paní Kopečné. K vidění bude slavnostně vyzdobený obřadní sál, ukázky slavnostbrodského panství, křeslo čalouněné plyšem
Napoleonika - Známky s napoleonskou tématikou, strojopis knihy pplk. E. Kalába –
Bitka pri Slavkove 1805 z r. 1928, brožura od
A. Slováka – Sur le champ de bataille de Slavkov 1805, z r. 1937
- Kuriozity s napoleonskou tematikou – otvírák na láhve a turistická známka na hole s por-

ních tabulí, květinové dekorace nejen pro nevěstu a další nezbytnosti, co ke svatbě patří. Výstava bude přístupna souběžně s provozem
zámku v rámci prohlídkové trasy do 10. dubna
2011.
Vernisážím bude předcházet tisková konference, na které budou obchodní partneři, zástupci
touroperátorů, představitelé podnikatelů z regionu a zástupci sdělovacích prostředků seznámeni
s tím, co je připraveno pro nadcházející sezonu
v rámci široké kulturní nabídky.
Letošní sezona na zámku bude opět hodně
pestrá. O programu kulturních a společenských
akcí plánovaných na rok 2011 Vás budeme podrobněji informovat v příštím (březnovém) čísle.
Na všechny zajímavé výstavy, koncerty i jiné
společenské akce v průběhu roku 2011 vás
všechny srdečně zvou pracovníci Zámku Slavkov – Austerlitz.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A
šálky a podšálky, solničky, neúplný čajový
servis.
Pracovní nářadí – kladívko zednické, kososrp, kominická koule
Různé – jehla na tkaní tapika
Sklo – lahve na minerálku s porcelánovou
zátkou, láhev s výlevkou a odměrkou
Sochy – biskvitové sochy dámy a pána z II.
poloviny 19. století
Školní potřeby – kružítko, odpichovátko,
šablony písem a oblouků
Textilie – háčkované, pletené a síťované záclony, ubrusy, dečky
Truhličky – intarzované a vyřezávané
Vybavení domácnosti – žehlicí prkno, šicí
stroj, šejkr, nádobí – zejména hliníkové, pečicí
formy, kuchyňské nástroje, příbory, cedník na
noky, jídlonosič
Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou děkuje všem dárcům za obohacení sbírkového
fondu a současně také kulturního dědictví
města Slavkova, které takto zůstane uchováno
pro příští generace.
Případným novým dárcům, které rádi uvítáme na slavkovském zámku, děkujeme předem za jejich příspěvek k mapování historie
regionu.
PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Poděkování dárcům
tréty Napoleona, společenská hra Slavkov, jídelní lístek restaurace Bonapart
Obrazy – speciální technika – tkané hedvábí
– vyobrazení Velké čínské zdi
Oděvy – dětský kroj, rozešitý vyšívaný dámský kroj, zástěry, klobouky, rukavice, punčochy
Písemnosti – členské průkazy různých organizací, brožury, pozvánky, tabačenka, reklamní
materiály
Pohlednice – Slavkova u Brna, bitvy u Chlumu
Plakáty – Zápasník Gustav Frištenský, osvětlení záložny ve Slavkově, další plakáty propagující současné akce
Plechovky – reklamní: káva, čaj, cukrovinky,
kosmetika, různé
Porcelán – nádobí, talíře, reklamní hrnky,
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Vítovice – pohledy na obec

2/2011

Kounicův zámeček ve Vysoké u Příbrami s expozicí věnovanou Antonínu Dvořákovi

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (82)
Pohlednice (pokračování)
VÍTOVICE
Obec leží cca 8 km severozápadně od Slavkova u Brna. Svůj název získala od osobního
jména Vít. Nejstarší písemná zmínka pochází
z roku 1365, kdy Vítovice náležely k majetku
hradu Ronov. Areál tohoto opevněného sídla
měl průměr 19–23 m a na západní straně byl
opevněn rovněž příkopem. Avšak již v roce
1371 byla celá obec začleněna do správy
hradu Vildenberk, který stával u Pozořic. Další
zmínky pocházejí z roku 1406, kdy Vítovice
získal Mikeš Roman z Myslejovic. Následovalo několik majitelů, kteří Vítonice vlastnili
pouze krátkou dobu – Mikuláš a Petr, Anna
z Majetína, Bušek z Mejlic a Mořic Žalcar
z Loděnice. V 16. století jsou známí jako majitelé brněnský měšťan Jeroným Pulczmacher
a Jan Pulczmacher. Od roku 1564 pak obec
patřila nejprve ke Koválovicím a následně
k pozořickému panství.
V roce 1964 byly Vítovice sloučeny s Královopolskými Vážanami a staly se tak další
částí Rousínova.
Školu děti navštěvovaly v Královopolských
Vážanech.
K památkám Vítovic patří kaple sv. Jana Nepomuckého, barokní zvonice z roku 1766
a rovněž barokní socha sv. Jana Nepomuckého
z r. 1756.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Aus-

terlitz se nacházejí dvě pohlednice Vítovic.
První z 1. poloviny 20. stol zobrazuje celkový
pohled na obec, rybník a hostinec U Levíčků.
Druhá pohlednice, odeslaná v roce 1964,
představuje náves, památníky válečným obětem a místní rybník.
VYSOKÁ U PŘÍBRAMI
Vysoká u Příbrami je obec vzdálená od
Slavkova u Brna asi 288 km, přesto má se
Slavkovem společnou jednu významnou
osobnost. Nachází se zde totiž menší zámek,
který pro svou první manželku Josefínu nechal vybudovat Václav Kounic. Tento nejmladší potomek významného rodu Kouniců
(* 1848 Drážďany, † 1913 Uherský Brod)
v letech 1897–1913 vlastnil a spravoval rovněž zámek ve Slavkově.
Sídlo ve Vysoké u Příbrami bylo vybudováno v letech 1877–1878 podle návrhu Čeňka
Gregora (* 1847 Svratka, † 1917 Praha), českého architekta, stavitele a politika, který pracoval ve vyhlášeném ateliéru architekta Josefa
Hlávky. Podílel se např.: na dokončení budovy
Národního divadla v Praze, vedl stavbu budovy Muzea Království českého – dnešního
Národního muzea v Praze či budovy pražského Wilsonova nádraží.
Zámeček ve Vysoké u Příbrami je postaven
v novorenesančním stylu, je obklopen rozsáhlým parkem, na nějž přímo navazuje les – vše

Blahopřání k životnímu jubileu
V uplynulých dnech oslavil kulaté výročí ředitel Technických služeb města Slavkova pan Radoslav Lánský.
Neúnavný, stále plný elánu,
vždy s fotoaparátem v ruce
na nezbytném kole a občas se
psem na vodítku, ochránce

Slavkovská zákoutí

Slavkovská výročí
Lulay Josef
*10. 3. 1861 Příbor, † 13. 8. 1930 Tišnov
V letech 1894–1905 odb. učitelem ve Slavkově.
V l. 1905–1921 ředitelem měšťanské školy ve
Vyškově a v letech 1921–1927 okresním školním inspektorem. Autor metodických příruček
z počtů, mluvnice, německého jazyka. Autor
umělých pohádek pro děti (Obzina 1926).

čistoty města, propagátor ozdravení zeleně ve
Slavkově a bojovník za čisté ovzduší v naší slavkovské lokalitě.
Za jeho práci mu děkujeme a k narozeninám
a do dalších let mu přejeme hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů, životního elánu
a energie.
Kolektiv pracovníků
Zámku Slavkov – Austerlitz

Fotografové, pozor!
Zámek Slavkov – Austerlitz se v letošním
roce rozhodl dát prostor slavkovských fotografům – amatérům. Místní fotografové mají
možnost vystavit fotografie na výstavě, které
bude spojovat jednotné téma:

doplněno dvěma jezírky. Celý areál velmi rád
navštěvoval rovněž Kounicův švagr, hudební
skladatel Antonín Dvořák (*1841 Nelahozeves
†1904 Praha). Václav Kounic mu přenechal
bývalý špýchar, který Antonín Dvořák přebudoval pro potřeby své rodiny. Dnes je tato budova nazývána Vilou Rusalkou. Zde také byla
zkomponována slavná opera Rusalka. Ke
stému výročí jejího zkomponování zámek ve
Slavkově představil v loňském roce výstavu
s názvem „Antonín Dvořák – Rusalka“.
V současné době se v bývalém Kounicově
zámečku nachází Památník Antonína Dvořáka. Tato instituce je jedním z partnerů, se
kterou slavkovský zámek dlouhodobě spolupracuje.
Ve sbírkách zámku se nacházejí tři pohlednice vydané po roce 2000. Zobrazují Kounicův
zámeček, jeho interiér, pohled do expozic,
které jsou věnovány Václavu Kounicovi a Antonínu Dvořákovi.
PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

Výstava bude umístěna v místnosti před kavárnou a volně přístupná. Předpokládaný termín otevření výstavy je 7. září 2011.
Zájemci účast a o získání bližších informací se mohou hlásit na tel. čísle 544 221 685
nebo na e-mailové adrese: mickova@zamekslavkov.cz do konce května 2011.
Zuzana Mičková, ZS-A

Nalezení psi
Dne 7. února se ztratil pes Jack Rassl teriér
který, slyší na jméno Eda a má známku s telefoním číslem. Prosíme o případné oznámení
na číslo 777 915 870.
sm
Dne 17. února byla na služebnu městské policie přinesena fenka pokojového pejska Šicu,
která určitě bude majiteli chybět. Fenka se nachází na služebně městské policie ve Slavkově
u Brna. Tel.: 725 746 435, 725 746 436.
Pavel Ehrenberger, velitel MP

2/2011
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AGROSTIS Trávníky, s.r.o.,
Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov - Slavíkovice,
Tel.: 517 370 607
mobil: 732 687 628, 739 074 260
e-mail: agrostis@agrostis.cz

Výkup nemovitostí
IHNED A V HOTOVOSTI

Volejte zdarma: 800 140 660
Zborovská 47, Slavkov u Brna
Firma Milan Májek nabízí
hnojiva, substráty, pfiípravky na ochranu rostlin
postfiikovaãe, rozmetadla, drobná zahradní mechanizace

O K R A S NÉ
NÉ T
TR
R ÁVY
ÁV
VY
Y A TRVA
T RVA
ALKY
DEKORATIVNÍ KAMENY
JARNÍ CIBULOVINY

HUTNÍ
MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany
• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

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



604 272 975
725 397 914
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

Detoxikační kúra a očista lymfatického systému s 20% slevou
na manuální lymfodrenáž a 50% slevou na přístrojovou lymfodrenáž
■ Přijďte si k nám vyzkoušet lymfatické masáže

horních i dolních končetin.
Lymfodrenáží napomáháme k celkové detoxikaci metabolizmu celého organizmu. V našem centru provádíme ruční
i přístrojovou lymfodrenáž, terapeuti jsou vyškoleni
na nejvyšší úrovni.

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

Našim klientům doporučujeme programy:
■ určené k primární detoxikaci organizmu
■ zaměřené na prevenci a odstranění otoků nohou
■ křečových žil
■ podporu cirkulace lymfy
■ a zejména boj s celulitidou a nadváhou.

B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com

Chcete mít své

„Krabičková“

ÚČETNICTVÍ

dieta

zpracované rychle, kvalitně a za příznivou
cenu? Tak volejte tel. číslo:

Po 4 týdnech zhubnete 4–6 kg!
Napsali o nás zákaznice
(Slavkovský zpravodaj 1/2011)

• Splnila krabičková dieta vaše očekávání? A pokud ano,
v jakém směru?
Určitě ano. Jelikož jsem o této metodě slyšela od přítelkyně, která po
absolvované kúře zhubla 8 kg, rozhodla jsem se této příležitosti využít
k redukci lehké nadváhy. Po měsíčním stravování krabičkovou dietou se
dostavily výsledky v úbytku na váze, a to 5,85 kg a po obvodu pasu
12 cm, což nejvíce oceňuji.
• Je množství jídla v krabičkové dietě výrazně menší, než když
jste se stravovala sama?
Naopak, porce jídla jsou objemově větší než jsem si připravovala
sama. V čem je ale zásadní rozdíl, podstatně se změnila struktura
stravy a pravidelnost stravování. Výsledkem je to, že se cítím neustále
zasycena, nemusím se dojídat, protože nemám pocit hladu, a to ani
večer, což je vždy nejsložitější z pohledu negativního přibývání na váze.

v Zámecké restauraci Austerlitz

v pátek 11. bﬁezna v 19 hodin
Pﬁijìte se seznámit s legendárním hercem Pavlem Nov˘m
z této komedie století. Veãer s nov˘mi písnûmi hudebnû
doprovodí Karel Gott revival Morava.

Rezervace na tel. 606 637 666, 544 212 166
info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

544 222 156
723 207 075
Zpracujeme účetnictví FO i PO včetně daňových přiznání, mzdovou agendu
a zastoupíme Vás na úřadech.

HLADKÁ MAGDALENA

Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 605 512 657
e-mail: info@restauracezamek.cz

www.krabickove-hubnuti.cz

ZÁCHRANA DAT KADEŘNICTVÍ
ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

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

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz
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Příjem inzerce
Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. března do 16 hodin
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

ZLATNICTVÍ GOLD
Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111
• moderní šperky Swarovski
• zlaté a stříbrné šperky, briliantové
šperky, snubní prsteny
• zhotovení gravírovaného portrétu
na zlatou destičku
• výkup zlata
• stříbro, hodinky
• –50 % chirurgická ocel a hodinky

nabízíme

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

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
mobil: 731 572 240
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Nejlepší investice
ZLATO A BRILIANTY

e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033
Bezplatná právní pomoc
pro každého

VINOTÉKA AUSTERLITZ

Výroba razítek Colop

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

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

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

Tel.: 777 900 925

www.veslavkove.cz

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SLAVKOVA U BRNA
•
•
•
•
•
•

aktuality
zajímavé krátké ãlánky
pozvánky
fotogalerie
polední menu restaurací
diskuse pod ãlánky

Poﬁádáte nûjakou akci? ZaÏili jste nûco zajímavého?
Chcete nûco ostatním sdûlit? Napi‰te nám...
...a nezapomeÀte poslat fotky

S

P R O F I

s.r.o.

PRODEJ • SERVIS • LEASING SOLÁRIÍ

ZDARMA
Otitulkování a tvorba DVD
s kapitolami, krabička a přebal
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, uzenac@slanecek.cz

(budova Telecomu)

Slavkov u Brna

P¤IJëTE SE OPÁLIT DO SOLÁRIÍ
S TRUBICEMI SPL≈UJÍCÍMI
NOVOU NORMU EU
Objednávky na telefonu:

777 674 525

K
U

300 Kč

Hradební 1441

P
10 SLE ON
% VU

Převod z VHS
a videokamer na DVD
1 hodina záznamu

P Solárium

N
A

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!
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Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 hod., So 8–11 hod.

Setkání veteránů slavkovské kopané
Nahoﬁe: Fanti‰ek Janou‰ek, Franti‰ek Rau‰er, Jiﬁí ¤iãánek, Jiﬁí Novotn˘, Jarek Sedlák, Svatopluk Pokorn˘,
BoÏin Slanina, Josef Menou‰ek. Uprostﬁed: Vlastik ·íra,
Pavel Zvonek, Jarek Uhlíﬁ, Standa Navrátil, Jiﬁí ·ebeãek,
Eda Andrla, Jiﬁí Cupák, Milan Hrda, Tomá‰ Hole‰ovsk˘,
Alois Pospí‰il, Alois ·tûrba, Mirek ·tûrba, Lubo‰ Vozdeck˘, Va‰ek Uh˘rek, Jiﬁí Blahák, Vilda Tiray, Jiﬁí Jeﬁábek. Dole: Milan StrachoÀ, Vendulka Andrlová, Jarek
Blahák, Ruda Bukvald, Franti‰ek Jandl, Zdenûk Hejdu‰ek, Karel Kohoutek, Zdenûk Ondru‰ka, Josef Stehlík.

Bývalý výborný fotbalista slavkovského Slavoje pan Luboš Vozdecký přišel s myšlenkou na
setkání s bývalými spoluhráči. Původní záměr,
posezení s deseti kamarády, vyústil nakonec
v akci, které se v sobotu 5. února odpoledne zúčastnilo čtyřicet fotbalistů, kteří v 50. a 60. letech minulého století kopali za žáky, dorost,
béčko a první mužstvo tehdejšího Slavoje Slavkov. Zámecká vinárna byla pro tuto akci ideální,
Vendulka Andrlová s rodinou má bohaté zkuše-

nosti s pořádáním podobných setkání a přispěli
velkou měrou k zdárnému průběhu a dobré náladě veteránů. Setkání uvedl Alois Štěrba – bývalý brankář – přivítáním účastníků a pak se
všichni jednotlivě představili, čas u každého
změnil postavu i tvář. A poté se vzpomínalo nad
fotografiemi na léta prožitá v kopačkách na
hřišti. Nejstarším fotbalistou na setkání byl pan
František Jandl – ročník 1923, a až z Prahy přijel pan Jiří Blahák – dorostenec z konce 50 let.
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Takticky na Taktik
Zní to trochu zmateně, ale studenti ISŠ Slavkov u Brna nedávno používali různou taktiku
při odpovídání otázek v zeměpisné celostátní
soutěži nazvané „Taktik výzva“. Soutěž unikátním způsobem pokryla oblast zeměpisu
i všeobecného přehledu. Celá soutěž byla připravena firmou TAKTIK International, s.r.o. se
sídlem v Praze a uskutečnila se na počítačích
prostřednictvím internetu. Letos dostala soutěž
i mezinárodní rozměr, protože proběhla i na
Slovensku.
Studentům byla nabídnuta možnost prověřit
si své vědomosti zábavným a jim blízkým způsobem. Hned po odpovědi na otázku se studenti
dozvěděli správné řešení, a tak si zábavnou formou mohli prohloubit své znalosti.
Otázky byly velmi pěkně graficky zpracovány do deseti originálních typů. Všichni studenti absolvovali všechny typy otázek, které
ovšem byly pro každého jednotlivého žáka
podle jeho osobního kódu různě seřazené.
Ještě před termínem Taktik soutěže měli studenti možnost prohlédnout si ukázku otázek
z loňské soutěže, aby se mohli rozhodnout, zda
se do takovéto soutěže chtějí zapojit, neboť
účast v soutěži byla dobrovolná. Z naší školy se
přihlásilo neuvěřitelných 60 studentů.
Nejlepší umístění získali Ondřej Zavadil,
Karel Zavřel, Dominik Staněk, Jana Hrabovská a Kristýna Hošková. Všichni účastníci soutěže obdrželi odznak a diplom.
Irena Lochmanová, ISŠ

Úãastníci kromûﬁíÏské soutûÏe

Foto: archiv ‰koly

Kroměřížská koktejlová soutěž
Dne 9. 2. 2011 se studenti naší školy zúčastnili Kroměřížské koktejlové soutěže 2011.
V časovém limitu šesti minut museli namíchat pět porcí fancy drinku, který povinně obsahoval džus značky Granini a kubánský rum
Varadero. Další ingredience si každý soutěžící
zvolil sám. V silné konkurenci 43 mladých bar-

manů z předních gastronomických škol Čech
a Moravy se umístila Kateřina Procházková
z oboru hotelnictví na velmi pěkném 13. místě,
22. a 23. místo obsadil Miroslav Vrábel a Zuzana Rozčínská, oba z učebního oboru kuchař –
číšník. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
M. Novoměstská, ISŠ

Wintonovy děti očima
studentů ISŠ
Po stopách
příběhů unikátní záchrany
židovských dětí
Nicholasem
Wintonem se
vydali studenti
ISŠ a žáci slavNicholas Winton
kovských
škol.Ve středu 16. 2. 2011 zhlédli v místním
kině film Síla lidskosti. Pojednává o osudu 669
dětí, které měly díky Nicholasu Wintonovi to
štěstí, že přežily druhou světovou válku v adoptivních anglických rodinách, na rozdíl od
1 500 000, které to štěstí neměly a zahynuly
v nacistických koncentračních táborech. Čirou
náhodou se až po padesáti letech dovídají, kdo
byl jejich zachráncem. Autoři filmu režisér
Matěj Mináč a vedoucí projektu Zdeněk Tulis
velice citlivě přistoupili ke ztvárnění tématu, za
který získali v roce 2002 cenu Internacional
EMMY AWARD. Tento výjimečný příběh se
dostal do škol v rámci interaktivního projektu.
Jeden ze zachráněných Nicholasem Wintonem
v roce 1939 Tom Schrecker řekl: ,,Wintonův
příběh inspiruje tisíce mladých lidí udělat pro
náš svět něco pozitivního a tím pádem se naše
velká ,,Nickyho rodina“ neustále rozrůstá.
Dveře této rodiny jsou otevřeny všem lidem
dobré vůle a dobrých skutků.“
Střípek lidskosti uvízl určitě v srdcích všech,
kteří viděli tento film. A pro ty, kdo se chtějí
dovědět více nebo zapojit do projektu objevování dalších Wintonových dětí, doporučuji
kontakt www.wintonfilm.com, e-mail:wintonfilm@seznam.cz. Mgr. Jana Sekerková, ISŠ

Úãastníci kurzu

Foto: archiv ‰koly

Lyžařský kurz ISŠ Slavkov
30. 1.–3. 2. 2011 V BÍLÉ – BESKYDY
Již několik roků pořádá naše škola lyžařský
kurz v Bílé, kde jsou výborné podmínky
pro lyžování. Žáci mohli využívat pod vedením
zkušených instruktorů sjezdovky v celém lyžařském areálu. Zdatnější lyžaři zdolávali hlavní
sjezdovku a přitom si odpočinuli na sedačkové
lanovce, která je dlouhá přes 1 km. Na této sjezdovce se pořádají lyžařské závody v rámci ČR.
Ostatní krotili svá prkénka na sjezdovce hned
vedle našeho hotelu. Někteří žáci začínali s lyžováním i snowboardingem poprvé a na konci
kurzu se zařadili mezi pokročilé. Ti zkušenější si
pod dohledem instruktorů jen zdokonalili ten
správný styl. Počasí nám přálo, ranní teploty se
sice pohybovaly okolo –15 °C, ale během dopoledne se teplota pohybovala kolem snesitelných
–2 °C. Po celý kurz nám krásně svítilo slunce

a panovalo úplné bezvětří. Zkrátka ideální podmínky.
To všechno se odrazilo na příjemné pohodě
žáků, kteří výjimečně nezlobili a tím vnesli pohodu i do pedagogického sboru. Celý kurz proběhl ke spokojenosti žáků, instruktorů i našeho
lékaře, který neměl s žáky moc starostí.
Podle ohlasů, které se k nám donesly, je
zřejmé, že si žáci pochvalovali ubytování, stravování, lyžovačku i vedení instruktorů, což je
pro nás taková malá pochvala, které
se nám jinde nedostane.
Tímto zároveň chci poděkovat za dobrou práci
všech instruktorů a obětavost našeho doktora Petera Lidinského, který nám pomáhal a strávil
s námi celý týden.
Jiří Lekavý, vedoucí kurzu, ISŠ
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Dne 5. února se uskutečnil
již 39. sportovní ples ve Slavkově u Brna. I když se konal
v době chřipkové epidemie,
účast byla velice solidní.
Tímto chceme poděkovat kapele Novaband, moderátorovi
večera panu Petru Martinákovi, samozřejmě všem sponzorům, kteří nám poskytli
pěkné ceny, a v neposlední
řadě všem kteří tuto akci několik týdnů připravovali.Těšíme se že se opět sejdeme
příští rok již na 40. sportovním plese.
Za SK Slavkov u Brna
Jiří Knesl

Sportovní
ples

Dne 11. února proběhl 16. společenský ples
Nadačního fondu STUDENT a Integrované
střední školy Slavkov u Brna. Atmosféra byla
opravdu výborná. Po počáteční klidné poslechové části se zábava dostala do výborného
tempa a velkého očekávání vítězů hlavních cen
tomboly. A ani potom ples nekončil s nabíráním
tempa, ba naopak, doslova sprintoval do finále.
K celkově výborné úrovni přispělo taneční vystoupení dívčího souboru Glitter Stars ZŠ Komenského a ukázky tanců profesionálního tanečního páru.
Tradiční tombola byla letos velmi bohatá.
Tímto děkujeme všech sponzorům za jejich hodnotné dary do této tomboly. Více fotografií najdete na stránkách iss-slavkov.eu.
ISŠ

Ples ISŠ

Monitoring vodních ptáků, kormoráni a kachny
Myšlenka prokázat konkretními čísly reálnost
tvrzení o stálém úbytku vodního ptactva, jmenovitě lovných druhů, vznikla již ve 40. létech minulého století. U nás tato myšlenka našla širší
odezvu u Československé myslivecké jednoty
a Společnosti ornitologické až koncem 50. let.
V současnosti probíhá sčítání vodního ptactva
nejen ve všech regionech ČR, ale prakticky za
účasti více než 100 států pěti kontinentů. Prakticky
akce celosvětová. U nás za účasti více jak 300 dobrovolných pracovníků na 700 lokalitách v republice. V našem okolí je to tok řeky Litavy od Brankovic po Slavkov včetně větších rybničních ploch
na okrese. Je omezeno na zimní termíny od měs.
října po měs. duben. Jde tedy o sčítání ptáků zimujících. Z dosažených výsledků pozorování
téměř za polovinu století, (od roku 1965), lze odvodit změny v početnosti vodních ptáků ve vztahu
ke změnám klimatu a životnímu prostředí.

GEODETICKÉ PRÁCE
SLAVKOV U BRNA

Novým členem naší ptačí fauny i v našem
městě na řece Litavě se stal kormorán velký.
Časný příchod zimy se silnými mrazy již koncem měs. listopadu zamezil kormoránům přístup k potravě na zamrzlých chovných rybnících, jejich potravou jsou výlučně ryby.
Kormoráni jsou ptáky tažnými, většina odlétá
zimovat do Italie a na Balkán, velký počet u nás
i zimuje. Podmínky k lovu nachází na nezamrzajících řekách. Litava od splavu pod ústím Prostředníčka nezamrzá, neupravené, původní koryto Litavy tradičně tvoří vhodné prostředí pro
mnohé ptačí druhy odkázané na vodu, jak naše
původní nebo migrující ze severu. Za nocoviště
zvolili kormoráni zbytek vzrostlých topolů, malý
polní remiz u železničního přejezdu přes řeku.
Od roku 1982, kdy se k nám po 100 letech kormoráni vrátili, zaznamenali explozivní zvyšování své početnosti u nás. Možnosti jejich regulace udržují kormorány stále v přijatelném
množství. Je přijatelné a vítané, že nachází na
našich řekách náhradní loviště. Jejich hnízdišť
není mnoho, jsou sledována a omezena. Kormorán je stále zařazen v novém Červeném seznamu do kategorie zranitelný druh.
Společně s kormorány je na neregulovaném

úseku Litavy vysoký počet zimujících kachen,
tvořený téměř výhradně kachnou divokou – březnačkou. Od počátku prosince, kdy končí doba
jejich lovu se jejich stavy stále zvyšují. V zimním
období u kachen převažuje rostlinná potrava. Za
pastvou vylétají zpravidla za večera, mají noční
aktivitu. Tam, kde kachny jsou pod celoroční
ochranou, většinou ve městech, kde jsou i přikrmovány, stávají se oblíbené a poskytují zajímavou podívanou. Během zimního pobytu vytváří
páry pro brzké hnízdění, již v teplejších únorových dnech předvádí svůj zajímavý tok, který
přechází v závěru ke „zdravení,“kdy oba ptáci
pohybují hlavou nahoru a dolů, po kterém následuje páření. Při jejich předjarních přeletech, které
jsou v těchto dnech časté, lze pozorovat takzvané
„řadění kachen“ kdy jako první vzlétá kachna, za
ní kačer a velmi často několik kačerů již ve svatebním šatě. Kačeři pravidelně početně převažují. Počet zimujících kachen v naší bezprostřední blízkosti města, kdy za naší přítomnosti
stále vzlétají, vrací se a opět zapadají na řeku, lze
jen odhadnout. Střízlivý odhad 400 – 500 může
být i podhodnocený. Kachny a kormoráni si potravně nekonkurují.
Milan Hrabovský

mob. 777 187 301
tel. 545 576 505
e-mail: geomark@geomark.cz
âSâK 964, Slavkov u Brna

Kachny na Litavû

Foto: M. Hrabovsk˘

Kormorán velk˘

Foto: M. Hrabovsk˘

11/2010

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ

Hlasování

Foto: R. Îilka

17

Pan Bohumír Hrabovsk˘, nov˘ velitel jednotky SDH Slavkov u Brna

Foto: R. Îilka

Hasiči hodnotili uplynulý rok
V pátek 28. ledna proběhla v restauraci Gól
na Zlaté hoře tradiční výroční členská schůze
Hasičského sboru ve Slavkově u Brna. Kromě
členů sboru byli přítomni také hosté - za HZS
Jmk nový velitel stanice ve Slavkově npor.
Ing. Kamil Jaborník, ředitel HZS ÚO Vyškov
plk. Otto Plawetz, dále starosta města Ing. Ivan
Charvát, zástupce OV MHJ Vyškov pan Ladislav Šmerda a delegace hasičů z Křenovic.
Jednání zahájila jednatelka sboru Ing. Macháčková, přivítala přítomné a požádala o minutu ticha za zesnulé členy. Dále přednesl místostarosta sboru pan Hrabovský zprávu
o činnosti. Připomněl bleskové povodně, které
zasáhly Slavkov na jaře 2010, a práci a pomoc
nejen hasičů, ale všech zainteresovaných složek i občanů města, kterým není lhostejný osud
spoluobčanů. Dále zmínil i další obnovu techniky, kdy starý dopravní automobil Avia 30 nahradil menší, ale moderní vůz na podvozku Ford
Transit, zakoupený díky velké podpoře zastupitelstva i rady města a také za přispění kraje. Připomněl, že kromě samotné zásahové činnosti
naši členové absolvují také školení a výcvik,
účastní se soutěží v požárním sportu, asistují při
různých akcích jako jsou například pálení čarodějnic nebo Fechtl cup.
Co se týká zásahů, tak v loňském roce zaznamenala jednotka významný nárůst. Zasloužily se o to především povodně, protože z celkového počtu 54 zásahů bylo kromě 20 požárů
i 31 technických pomocí, většinou čerpání vody
v jarních měsících.
Dále slavkovští hasiči uspořádali věcnou
sbírku čistících a úklidových prostředků na
pomoc lidem postiženým povodněmi a mezi
sebou také sbírku finanční, z jejíhož výtěžku se
nakoupily další prostředky na likvidaci následků povodní. Ironií osudu bylo, že povodně

nakonec zasáhly samotný Slavkov a tak výtěžek
celé sbírky skončil mezi jeho občany.
Za nasazení při povodních převzalo 7. října
na slavkovském zámku sedm našich členů
z rukou hejtmana Jmk Michala Haška bronzovou medaili Jmk a současně dostala jednotka
pamětní list a medaili od zastupitelstva města
Slavkova, ke které jí blahopřál i hejtman Jmk.
Na konci roku 2010 došlo ke změně ve vedení
zásahové jednotky, když se pan Vinklárek z rodinných důvodů této funkce vzdal. Na jeho
místo výbor sboru navrhl ke schválení radě
města pana Hrabovského, který byl k 1. 1. 2011
do této funkce jmenován.
Ve zprávě zazněla i pochvala na adresu našich
žen, které kromě účasti na soutěžích reprezentovaly Slavkov při oslavách v Darney, pomáhaly s organizací předání nového auta při Dnech
Slavkova, nebo zajišťovaly občerstvení při pořádání okresního kola soutěže či country večera.
Nakonec se pro ně díky sponzorům podařilo zajistit nové společenské uniformy, aby jejich
příští reprezentace byla ještě důstojnější.
Pozornost si zaslouží i družstvo žáků, které
dosahuje na soutěžích stále lepších výsledků,
přestože díky věku už startuje v náročněji obsazené kategorii starších žáků. Družstvo vedou
v současné době naše vlastní odchovankyně
Hana Schieblová a Martina Pavésková za přispění pana Schiebla. Kromě soutěží děti také
pomáhají zvýšit povědomí občanů o hasičích,
zvláště mezi mladou generací. Vždyť co zapůsobí víc, než praktická ukázka jako například při
Dnech Slavkova.
Závěrem zprávy zaznělo poděkování všem,
kteří se aktivně podílejí na chodu sboru a jeho
aktivitách, kteří neváhají obětovat vlastní čas ve
prospěch druhých.
V letošním roce skončilo volební období sta-

ˇ i ducha
ˇ tela
Ocista
Zaãíná období jater
…tak jak se každý den umýváme
zvenku, tak by jsme se měli čistit
i zevnitř. Když zbavíme organismus všeho, co tam nepatří, zbavíme tělo nemocí…

www.jonas-klub.estranky.cz

rosty a výboru sboru. Ve volbách byl členskou
základnou zvolen do funkce starosty pan Vratislav Malý a byl také zvolen nový výbor v obnoveném složení.
Ing. Charvát poděkoval hasičům za veškerou
práci, kterou pro město a jeho občany v loňském roce udělali, za maximální nasazení nejen
při povodních. Připomněl také to, že profesionální hasičské stanici hrozilo koncem roku
zrušení z důvodů finančních úspor, které se podařilo odvrátit díky finanční injekci Jihomoravského kraje. Dále starosta nastínil plány
města na protipovodňovou ochranu.
Plk. Plawetz poděkoval za spolupráci s profesionální jednotkou a vyřídil pozdrav našemu
jednání od ředitele HZS Jmk plk. Ing. Pelikána.
Navázal na zmínku o hrozbě rušení stanic HZS
Jmk a její oddálení pro letošní rok díky dotaci
kraje pro HZS ve výši 10 milionů Kč.
Pan Šmerda pozdravil naše jednání jménem
OV MHJ a sboru z Křenovic. Připomenul loňský sjezd MHJ, který kromě volby nového vedení také měnil stanovy tohoto občanského
sdružení.
Na závěr bylo členskou základnou schváleno
usnesení a jednání bylo ukončeno.
A co z celého jednání vyplynulo? Že v případě nouze jsou hasiči schopni zasáhnout
a účinně pomoci svým bližním, že v kritické
době povodní si prakticky všichni sáhli až na
dno svých sil, že nejen hasičům, ale ani občanům města není lhostejný osud ostatních lidí, že
přes současnou krizi a těžké shánění peněz
nejen na provoz se neztratil lidský rozměr z našeho města. Nezbývá než doufat, že tuto skutečnost si nebudeme muset ověřovat pouze při
povodních či jiných přírodních pohromách podobného druhu.
Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS
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tel. 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

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

OTEVŘENO:
po–pá: 9–17 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 4. února 2011 oslavil své 85. narozeniny
pan

KAREL SLEZÁČEK
Do dalších krásných let hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a lásky přejí
manželka Marie, dcery Jana, Zdena a Lenka s rodinami.

Oddíly Junáka Slavkov v lednu a únoru

JINLONG CLUB

BŘEZEN

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122
775 734 606
POZOR! Vstup od 18 let na všechny akce
4. 3. DJ Beat in the mix – Beat mix party
5. 3. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
11. 3. Jaroš Petr / Oldies music – staré pecky, pro
večerní pohodu
12. 3. DJ Kopec & DJ Jabko / Rockotéka / New metal,
Rock, Pop
18. 3. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
19. 3. MEGA DANCE PARTY DJ BORIS and DJ PeeJay
DJ PeeJay – Freeparty – sport club
DJ Boris – Mega dance party – velký sál
Vstupné 50 Kč – dívky do 21 hod. vstup free
25. 3. DJ MIKE/ dance music
26. 3. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´ léta

Zimní spánek a krátký den omezil hry a skautské aktivity kolem klubovny, také výprav do přírody se koná méně než v jiných částech roku.
Naopak – snad i překvapivě – téměř všechny
děti ze střediska mohli navštívit vodní radovánky
v některém z aquaparků nedaleko Slavkova.
Chlapci a děvčata z Jedničky a Dvojky si
uspořádali Novoroční párty spojenou s výpravou do Babího lomu. Gepardi tak hned ráno vyrazili vlakem do České, odkud se, místy hustou
mlhou, přiblížili k rozhledně v Babím lomu severně od Brna. Odtud jejich kroky – a že jich
bylo na krátkou osmikilometrovou procházku –
zamířily do Kuřimi, kde byl před nedávnem
otevřen pěkný Aquapark.
Tato výprava pokračovala na klubovně již zmíněnou Novoroční párty, při které se mladší i starší
z obou oddílů sešli poprvé společně v novém
roce.
Čtvrtý oddíl nechal jeho program prodchnout

skutečnou zimní atmosférou. Tím nemáme na
mysli zimu v klubovně, kterou díky podpoře rozpočtu města a financím střediska lépe izolují
nová okna, ale zimní procházku slavkovskou
Oborou. Program „Co umí zimní příroda“ dokázal na dohled od města vylákat mladší i starší
děvčata a chlapce. Jistě nebyli jediní návštěvníci zimní přírody okolo Slavkova, což si lze připomenout i na fotkách jednoho příspěvku na
www.veslavkove.cz .
Čtverka se v uplynulém období také podívala
do vyškovského Aquaparku a pozvala hlavně
mladší děti na oddílový karneval, Dvojka a Jednička je ve dnech vydání Slavkovského zpravodaje na výpravě v okolí Břeclavi a Podivína.
Všechny oddíly se připravují na tradiční
závod Junácký slunovrat, kterým si ve dnech
jarní rovnodennosti připomínáme neokladný příchod jara.
Vedoucí oddílů Junáka Slavkov

MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, dnešní článek je stručný, bez
sportovních událostí.
Více starostí a práce nám přinesla příprava
a organizace 4. motobálu MK Austerlitz. Tento
bál je určen pro naše stálé příznivce motorismu
a rodinné příslušníky. Opět budeme mít bohatou

Gymnázium Bučovice
děkuje z celého srdce všem svým současným i budoucím studentům, absolventům, rodičům a přátelům školy za velkou podporu
během petiční akce za záchranu osmiletého
studia. Naše společné úsilí bylo korunováno
úspěchem, zvítězil zdravý rozum a dobrá vůle.
Žáci 5. tříd mohou tedy do 15. března podat
přihlášky do primy a připravovat se na přijímací zkoušky v dubnu. Tradice školy zůstává
zachována a pevně věříme, že tomu tak bude
i v příštích letech.
Za petiční výbor PhDr. Emilie Kostrbová
Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

tombolu z příspěvků našich příznivců – sponzorů. Výsledný průběh bálu bude zveřejněn
v mediích a příštím čísle zpravodaje.
Dále připravujeme školu smyku, která je
velmi podmíněna počasím, tzn. musí být alespoň 5 cm sněhu a teplota pod bodem mrazu.
Po Motobále připravujeme výroční členskou
schůzi na středu 2. března v prostorách Zámecké vinárny „U Edy“.
Další naše akce „Austerlitz-Cross Fest 3“ –
otvírání šoupátek – se připravuje na 26. března
t. r. Závod se bude konat na tréninkové trati
v areálu firmy Liko-s. V případě nepříznivého
počasí (rozmoklá trať), bude tento závod uspořádán na horním fotbalovém hřišti ve Slavkově
u Brna. V případě této změny bude upraven
terén pro „Cross“. Bližší informace najdete na
www.veslavkove.cz.
J.M.

Pﬁijmeme

KUCHA¤E
SERVÍRKY
pro provozovnu ve Slavkovû u Brna
a Motorest u Vlka.

Tel.: 605 512 657
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Opustili nás
Ludmila Novotná (1927)
Milan Lepka (1954)

30. 1.
4. 2.

Dne 9. února 2011 by se dožil 55 let pan
LUBOMÍR KNÉSL

INZERCE

Vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.

KOUPÍM starší dům i k rekonstrukci, v kterékoliv obci v okolí Slavkova. Prosím nabídněte
mi. Tel. 607 939 428.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ČISTÍME kočárky, čalounění i z kůže, koberce
vč. třásní, kožešinové přeložky, plyš. hračky
aj. Nabízím vysokou kvalitu za dobrou cenu.
POZOR! AKCE DĚTEM K VÁNOCŮM. Koberec v DP za poloviční cenu. M. Škromachová
– Fa XENA 99, Křenovice. 605 414 856.
ELEKTRICKÉ SKÚTRY – dojezd až 120 km.
Prodej a servis, www.akumoto-brno.cz. BrnoLíšeň, Obecká 2, tel. 608 467 251.
POZOR! Velká akce na leden a únor. 50%
SLEVA zákazníkům, kteří mají v lednu a únoru
svátek. M. Škromachová – Fa XENA 99, Křenovice. 605 414 856.
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové přípojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 310 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.
KOUPÍME dům, byt nebo pozemek ve Slavkově a okolí do 15 km. Tel. 603 542 928.
DOBROVOLNÁ DRAŽBA stavebního pozemku
o výměře 1766 m2 v obci Vážany nad Litavou.
Informace tel. 777 028 938.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
PRODÁM byt 1+1 v osobním vlastnictví ve
Slavkově, Koláčkovo n. Celková plocha 30 m2,
po celkové rekonstrukci, 2. patro, cihlový dům.
Cena 855 000 Kč, tel. 603 542 928.
IHNED KOUPÍM chatu, chalupu ve Slavkově,
případně okolí. Ne ve svahu, el. podmínkou.
Děkuji za nabídky. Tel. 776 634 565.

Vzpomínka
Odešla jediná na světě, kdo by ji neměl rád, jež umí odpouštět a tolik milovat,
která vždy potěší, tak měkce pohladí, jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka, ta bytost nejdražší, to byla maminka.
Dne 11. února 2011 jsme vzpomněli třetí výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky, paní

JANY ZEZULOVÉ
z Mouchnic
Dne 23. února by oslavila 66. narozeniny.
S láskou a úctou denně vzpomínáme. Všem, kteří vzpomenou s námi děkujeme.
Synové a dcery s rodinami. Chybíš nám.
Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 17. února 2011 uplynuly 2 roky, kdy nás opustil náš manžel, tatínek,
syn, zeť, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan

VOJTĚCH FARKAŠ
Za vzpomínku všem, kdo ho měli rádi, děkuje manželka a syn.

Vzpomínka
Čas plyne a nevrací, co vzal,
ale vzpomínky zůstávají dál.
Dne 25. února 2011 jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí paní

ILONKY PANÁČKOVÉ
Stále vzpomínají kamarádky.
Vzpomínka
Roky plynou jako tiché řeky proud, však láska v srdci zůstává a nedá zapomenout.
Dne 25. února 2011 uplynulo 13 let od úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky, paní

ANNY HLOŽKOVÉ
ze Slavkova u Brna
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 7. března 2010 by se dožil 80 let pan

ZDENĚK HEVERA
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami

Vzpomínka
Dne 10. března 2011 vzpomeneme 1. výročí úmrtí paní

MARIE PETERKOVÉ roz. ČERMÁKOVÉ

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme dodané nejlépe e-mailem, popř. na
disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení. red.

ze Slavkova u Brna
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Za vzpomínku děkují
dcera Zdena s rodinou a sestra Dobromila Nečasová s rodinou.

si mÛÏete pﬁeãíst na internetu:
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
na ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

www.veslavkove.cz
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Co představí květnová Noc kostelů?
Noc kostelů se uskuteční poprvé 27. května
ve Slavkově na šesti místech. Tým pořadatelů
připravuje rozmanitý program s možností navštívit v kostelech také místa, běžně nepřístupná.
Ve farním kostele Vzkříšení Páně s kaplí sv. Jakuba si budete moci prohlédnout kromě klasické
trasy na půdu k hodinám a ke zvonům také oratoře s výstavami bohoslužebných předmětů a oblečení z pohledu historie i současnosti. Budete
moci nahlédnout do varhan a podívat se na kostel z kůru, z perspektivy hudebníků. V kostele
budou tematické výstavky s pohledem do života
současné církve a v doprovodném programu se
budou střídat vystoupení se zpěvem, varhanní
hudbou a slovem o kostele. V prostorách fary se
můžete seznámit s aktivitami farnosti a pro děti
zde bude tématická dílnička. Program je připraven ve spolupráci s pracovníky zámku také v zá-

mecké kapli Povýšení svatého kříže a v prostorách základů zbořeného gotického kostela svatého Jakuba, který stál vedle zámku.
V kostele sv. Jana Křtitele se špitálem na Špitálské ulici bude hudební program se slovem
o historii kostela a špitálu a výstavy umění. Do
projektu Noci kostelů se zapojí také další církve,
které otevřou veřejnosti své bohoslužebné prostory: Modlitebnu Českobratrské církve evangelické na Fügnerově ulici a Husův sbor Československé církve husitské na Jiráskově ulici.
Objekty budete moci navštěvovat v libovolném pořadí, program je sestaven v intervalech
a částečně se opakuje. K prohlídkové trase budou
vytištěny letáčky s krátkým popisem objektů
a časovým programem. V pátek 27. května večer
jste pozváni navštívit naše kostely netradičním
způsobem.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Opaky se přitahují
Náš vedoucí je, slušně řečeno, mrzout. Každá
drobnost ho rozčílí, nikdo podle něho nepracuje
dobře, jen on sám musí všechnu tíhu práce táhnout sám… A tak je pro nás velmi obtížné ho
o cokoli požádat, nebo na něco upozornit.
Naštěstí tu s námi pracuje i jeho manželka
Alenka. Je to jeho pravý opak. Milá, pracovitá
a ochotná paní, s níž se vždycky v dobrém dohodneme. To jí sdělujeme naše potřeby a ona je
pak v klidu přetlumočí vedoucímu tak, aby vše
zvážil a snažil se nám vyhovět.
Ale ještě jednu úžasnou vlastnost má: dokáže
mírnit konflikty, dokáže usmiřovat rozhněvané
strany. A dokáže zklidnit emoce i u našeho vedoucího. Nikdy se nerozčiluje, nevyčítá, nehrozí, nedělá hysterické scény. Jedná očima, laskavým hlasem, úsměvem, kdy i jejímu muži
nezbývá nic jiného, než jí dát za pravdu.

Kéž by v našich životech bylo hodně takových Alenek! Někdy se divím, jak tito dva zcela
odlišní lidé mohou spolu tolik let společně
a šťastně žít. Inu, asi je to tím, že někoho prostě
protiklady přitahují.
„K tomu, aby se dva lidé sešli, je třeba
hloubky jejich duší; aby se rozešli, stačí už jen
jejich povrchnost.“ (S. Davydov)
„Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám...“ (Bible – Římanům 12,16)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
i v březnu na sobotní bohoslužby 5. a 19. 3.
2011 na adresu Lidická 307, Slavkov. Začínáme
v 9 hodin společným studiem Božího slova a od
10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

ČESKÁ DAŇOVÁ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA NOVOU SANKCI ZA POZDNÍ PODÁNÍ DAŇOVÝCH A OBDOBNÝCH PŘIZNÁNÍ A HLÁŠENÍ!

Za pozdní odevzdání daňového přiznání hrozí pokuta
V minulém ãísle zpravodaje v ãlánku Za pozdní odevzdání daÀového pﬁiznání hrozí pokuta na stranû 23 byl v nûkter˘ch ãástech text tohoto ãlánku
zkreslen˘ a nesrozumiteln˘. Omlouváme se ãtenáﬁÛm a otiskujeme plné
znûní ãlánku znovu.
Dne 1. 1. 2011 nabyl úãinnosti zák.ã. 280/2009 Sb., daÀov˘ ﬁád (D¤), kter˘ po
18 letech nahrazuje dosud aplikovanou procesní normu pro daÀové ﬁízení, tj.
z. ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
DaÀov˘ ﬁád (mimo mnoha jin˘ch zcela nov˘ch ustanovení) v § 250 novû stanoví
daÀovému subjektu povinnost uhradit pokutu za opoÏdûné tvrzení danû. Její v˘‰e je
pﬁímo zákonem stanovena v rozmezí od 500,- Kã do 300 000,- Kã, bez moÏnosti
správního uváÏení. To prakticky znamená, Ïe finanãní úﬁad musí pokutu udûlit i v pﬁípadû, Ïe daÀové tvrzení zní na velmi malou ãástku pﬁíp. na daÀovou povinnost ve
v˘‰i nula, na daÀovou ztrátu, pﬁípadnû je souãástí pﬁiznání vedle danû ve v˘‰i 0,- Kã
také daÀov˘ bonus!
Proto opakovanû upozorÀujeme, Ïe pokud daÀov˘ subjekt nepodá daÀové tvrzení
(ﬁádné ãi dodateãné viz § 1 odst. 3 D¤), v zákonem stanovené lhÛtû, aãkoliv mûl tuto
povinnost, nebo jej podá po stanovené lhÛtû se zpoÏdûním del‰ím neÏ 5 pracovních dnÛ,
je povinen uhradit pokutu ve v˘‰i nejménû 500,- Kã, bez moÏnosti jejího prominutí.
Pokuta se daÀovému subjektu sdûluje platebním v˘mûrem, pﬁiãemÏ je splatná do
30 dnÛ ode dne oznámení platebního v˘mûru.
V˘‰e popsaná pokuta se net˘ká pouze daÀov˘ch pﬁiznání, ale také
a) v pﬁípadû plátcÛ danû z pﬁíjmÛ fyzick˘ch osob novû i vyúãtování danû, tj. vyúãtování danû ze závislé ãinnosti a vyúãtování danû z pﬁíjmÛ vybírané sráÏkou podle
zvlá‰tní sazby. I v tûchto pﬁípadech není podstatné, zda je vyúãtována daÀ v kladn˘ch hodnotách (tedy byla povinnost skuteãného odvodu sraÏené danû), nebo je daÀ
ve v˘‰i nula Kã, pﬁípadnû je vyúãtován pouze daÀov˘ bonus, hrazen˘ plátcem z vlastních prostﬁedkÛ podle § 35d zákona o daních z pﬁíjmÛ.
Stejná pokuta se t˘ká i pﬁípadÛ pozdû podaného (nebo nepodaného) hlá‰ení
podle § 38d odst. 3 zákona o daních z pﬁíjmÛ v pﬁípadû sraÏené danû z pﬁíjmÛ nerezidentÛm.
b) Pokud se jedná o poplatníky danû z pﬁíjmÛ právnick˘ch osob (DPPO), upozorÀujeme na to, Ïe v˘‰e uvedená sankce se vztahuje mj. i na v‰echna ﬁádná daÀová
pﬁiznání, jakoÏ i na dodateãná daÀová pﬁiznání za pﬁedchozí období, kde zákonná
lhÛta pro jejich podání pﬁipadne na období po 1.1.2011 , tj. zejména:

-na ﬁádná daÀová pﬁiznání za zdaÀovací období trvající 12 mûsícÛ podaná ve lhÛtách dle § 136 D¤
-na ﬁádná daÀová pﬁiznání za období, za která je povinnost podat tato pﬁiznání,
u nichÏ jsou lhÛty pro jejich podání speciálnû upraveny v § 38m zák. o dani z pﬁíjmÛ
-na ﬁádná daÀová pﬁiznání za období, za která je povinnost podat tato pﬁiznání napﬁ.
pﬁi vstup daÀového subjektu do likvidace, ukonãení likvidace viz § 240 odst. 5 D¤,
pﬁi daÀov˘ch ﬁízeních veden˘ch v souvislosti s insolvenãním ﬁízením viz § 244 D¤.
-pﬁípadnû na dodateãná daÀová pﬁiznání - viz § 141 DŸ
UpozorÀujeme, Ïe neziskov˘m organizacím byla s úãinnosti od 1.1.2011 z.ã.
346/2010 Sb., kter˘ byl novelizován ZDP v § 38m odst. 8, udûlena v˘jimka z ust. §
136 odst. 5 D¤, tzn. Ïe tomuto okruhu poplatníkÛ, kterému nevznikla ve zdaÀovacím období daÀová povinnost na DPPO k níÏ je registrován, nevzniká povinnost tuto
skuteãnost sdûlovat správci danû ve lhÛtû pro podání daÀového pﬁiznání.
c) Plátce danû z pﬁidané hodnoty (DPH) upozorÀujeme, Ïe termín pro podání pﬁiznání, ãi souhrnného hlá‰ení je dle §101 a 102 zák. o DPH do 25 dnÛ po skonãení
zdaÀovacího období; pokuta bude vystavena i v pﬁípadû, kdy se jedná o uplatnûní
nadmûrného odpoãtu.
d) Poplatníci majetkov˘ch daní jsou povinni podat místnû pﬁíslu‰nému správci
danû pﬁiznání:
-k dani z nemovitostí - v termínu do 31.1.
-k dani silniãní – v termínu do 31.1.
-k dani darovací - v termínu do 30 dnÛ od obdrÏení zapsané smlouvy z katastru a to
i v pﬁípadû pﬁiznání podaného na nulovou ãástku pﬁi vzniku nároku na osvobození (
toto se t˘ká zejména danû darovací u pﬁevodu bytÛ z bytového druÏstva na jeho ãleny).
-k dani dûdické - v termínu do 30 dnÛ od nabytí právní moci usnesení o dûdictví
-k dani z pﬁevodu nemovitostí - v termínu do konce 3. mûsíce následujícího po mûsíci, v nûmÏ byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí a to i v pﬁípadû pﬁiznání podaného na nulovou ãástku pﬁi vzniku nároku na osvobození.
Podrobnûj‰í informace najdete mimo jiné na internetov˘ch stránkách ãeské daÀové zprávy http://cds.mfcr.cz/, kde v ãásti “danû elektronicky „ najdete i jednotlivé
daÀové formuláﬁe k vyplnûní. Vûnujte ve vlastní zájmu téÏ pozornost informacím,
které jsou zaãátkem roku 2011 zveﬁejÀovány v tisku ãi jin˘ch veﬁejn˘ch informaãních médiích.
Mgr. J.Odváﬁka, tiskov˘ mluvãí Finanã. ﬁeditelství v Brnû, a FÚ ve Slavkovû u Brna
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Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba
pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota
v 7.30 h.
Svátost smíření každou středu od 19.00 do 20.00.
Křížové cesty v postě v neděli v 17,15 a v pátek
v 17.30.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 3. 3. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 4. 3. dopoledne.
Karneval pro děti, neděle 6. 3. v 15,00 sál Domu
svaté Rodiny.
Popeleční středa, postní den, mše sv. s udělením
popelce 18.00, farní kostel.
Slavnost sv. Josefa, sobota 19. 3. mše sv. 7.30,
farní kaple.
Slavnost Zvěstování Páně, pátek 25. 3. mše sv.
18.00, farní kaple.
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Pozvání na karneval pro děti
Zveme všechny děti s rodiči na dětský karneval naší farnosti, který pořádáme v neděli
6. března v 15 hodin v sále Domu Svaté Rodiny
nad školkou na Malinovského ulici. Sebou prosíme vezměte přezůvky a dárek do tomboly pro
1 dítě. Můžete se těšit na zábavné hry, tombolu
a soutěž o nejlepší masku. Zve mládež slavkovské farnosti.

Úãastníci pﬁedná‰ky

Foto: M. Vostﬁel

Povídání o zdraví a nemoci
V úterní adventní podvečer 7. prosince jsme se
v úzkém kruhu, a komorní atmosféře, sešli s br.
MUDr. Fr. Havlátem (praktikujícím katolíkem)
na slavkovské husitské faře k vyslechnutí nejen
jeho přednášky na téma „Zdraví a nemoc“, ale
sdílel se s námi posluchači též o své osobní zážitky a svědectví, dle přísloví: „lékař léčí, ale Pán
Bůh uzdravuje“. Jinými slovy: Jak je neoddělitelné fyzické zdraví od našeho duševního postoje
a duchovního smýšlení; o síle společných přímluvných modliteb za zlepšení zdravotního stavu
nemocných nebo za smíření s odchodem na věčnost.
Zde pan doktor navázal na svou jarní přednášku
„O ztrátě smyslu žití“, o motivaci člověka k smysluplnému životu, o touze po důležitém, co se časově nachází ZA PŘEKÁŽKOU, jakou může být
např. nemoc, úraz či ztráta milované osoby.
Po hodinovém povídání jsme přešli z přednáškové do vedlejší, zasedací místnosti a „kružili“
kolem nadhozených myšlenek v další hodinové
diskusi, tentokrát už při občerstvení.
Mám zato, že pro každého přítomného „tento
den nebyl ztracen, protože se podíval za horizont
svého poznání“. Bratr MUDr. Havlát slíbil, že zas
mezi nás někdy přijde, až bude mít připravené
další téma ke sdílení.
Vážení čtenáři, neostýchejte se někdy „přijít pobejt“ k popovídání se zajímavými osobnostmi,
které nám mají co předat.
Upřímně vás zve Milan Vostřel, duch. správce
místní náb. obce CČSH
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Rady do zahrady – březen
Zima se sice ještě brání, ale příchodu jara již
nemůže zabránit. Sluneční paprsky začínají nabírat na síle a probouzejí přírodu. Zahrádkáři nakoupili semena zeleniny a nedočkavě čekají na
ten okamžik, kdy započnou s pracemi na zahrádce. Ve sklenících a pařeništích již máme vysazeno a tak je zapotřebí ošetřit půdu proti plevelům (dusíkaté vápno), zavčas zlikvidovat
časně vzcházející jarní plevele a prohnojit (NPK,
Cererit, kompost).
Pokud je rozumné počasí a pozemek dovolí
již vstup, urovnáme povrch půdy. Po té provádíme výsevy cibule, mrkve, pastiňáku ředkviček a také špenátu. Vysazujeme cibuli sazečku
a česnek (jarní Benátčan, Matin). Před výsadbou
provedeme důkladné namoření česneku.
Stroučky rozloupáme a v síťce máčíme do roztoku 5% SULKY (proti vlnovníku a háďátku)
po dobu 6–12 hod. Následuje ochrana fungicidy
proti houbovým chorobám. Toto druhé ošetření
postačí jen na 30 min. Namořený česnek vysazujeme hned po uschnutí mořícího roztoku.
V závěru měsíce sázíme na venkovní záhony připravenou sadbu listových druhů(raný salát, čekanku hlávkovou, kedluben, ranou kapustu
a květák). Mladou sadbu přikryjeme netkanou
textilií proti pozdním mrazíkům. Zkontrolujeme
stav ozimého česneku. Rašící česnek bývá předmětem zájmu HOUBOMILKY. Vylétá a klade

k bázi narašených rostlin vajíčka. Jako ochranu
lze použít KARATE Zeon 5CS nebo RELDAN
40EC. Taktéž je vhodné záhony zakrýt netkanou textilií.
V ovocném sadu pokračujeme v hnojení výsadeb a vápnění půdy, pokud vykazuje kyselou
reakci. Dokončujeme základní zimní(předjarní)
řez jabloní a hrušní. U nově vysázených stromků
dbáme na správné založení korunky. Větší rány
ošetříme proti chorobám buď stromovým balzámem, latexem nebo štěpařským voskem nebo
Kambilanem. Tam kde je to účelné, vyvážeme
a ohýbáme větve u ovocných stěn nebo štíhlých
vřeten. U vinné révy je vhodné, když již máme
v březnu ukončen předjarní řez. Při pozdějším
řezu je totiž nebezpečí, že réva bude slzet. Tím
dochází ke ztrátě mízy a oslabení keře.
Čistíme jahodník od starých zaschlých a nemocných listů. Důležité je přihnojení kompostem a kombinovanými hnojivy(cererit) se základními živinami a stopovými prvky. Při
oteplení vysazujeme některé ovocné dřeviny.
S broskvoněmi však nespěcháme. Optimální termín je tehdy, začínají-li rašit. Úspěšná je i výsadba meruněk nebo maliníku. Ihned po výsadbě
je nutný řez korunky nebo výhonů a důkladná
zálivka. Připevnění ke kůlu je nutností.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vlad. Luža.

Objednávky bramborové sadby Výroční schůze
ZO ČZS Slavkov u Brna zve všechny členy na
a ovocn˘ch stromkÛ
výroční členskou schůzi, která se bude konat dne
Do 13. března je ještě možnost objednat si
bramborovou sadbu.
Velmi raná: IMPALA, COLETTE, ROSÁRA; raná: MARABEL; poloraná: LAURA.
Ve stejném termínu přijímáme objednávky
na ovocné stromky. Vaše požadavky vhoďte do
schránky v Domě zahrádkářů ČSA 252.

13. března 2011 v 9 hod. v restauraci GÓL na
ZLATÉ HOŘE. Po ukončení schůze v 10 hod. se
uskuteční přednáška na téma Průmyslová hnojiva a jejich živiny. Přednáší Doc. Ing. Pavel
Ryant, PhD. z Mendelovy univerzity Brno.
Na přednášku jsou zváni všichni zájemci
o tuto tematiku. Vstup volný.

Vítání jara
V sobotu 26. března pořádáme taneční večírek VÍTÁNÍ JARA v restauraci GÓL na Zlaté Hoře
ve 20 hodin. Přijďte všichni, kdo s námi chcete přivítat jaro tancem a poslechem hudby. S půlnocí bohatá TOMBOLA.

RESTAURACE U JOŽINA
Zborovská 45, Slavkov u Brna

Vás zve v sobotu 19. března na

Dûtsk˘ karneval

Foto: archiv

Tradiční karneval
V neděli 6. února proběhl tradiční dětský
karneval v Heršpicích. Tak jako již po několikáté TJ Heršpice uspořádala pro heršpické děti
milé odpoledne. Letos nás překvapilo velké
množství těch nejmenších masek. Díky pomoci
obecního úřadu a sponzorů z řad místních zájmových organizací, ale i jednotlivců si každá
maska odnesla malý dáreček. Výtěžek z karnevalu bude použit na rozvoj fotbalové přípravky v Heršpicích. Chtěli bychom i touto
cestu poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že
naše děti prožily pěknou neděli.
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posezení
u pečeného žebírka,
jitrničky a jelítka
Nová otevírací doba od 28. února 2011:
Po–Čt
11–22 hod.
Pá–So
11–24 hod.
Ne
11–18 hod.

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

V lednu jsme besedovali s vedením VZP,
pobočka Vyškov. Možná nevíte, že VZP připravila pro své klienty řadu finančních bonusů, upřednostňujících ty, kteří chodí na preventivní prohlídky a očkování. Je to program
pro děti do 15 let s názvem „Zdravá rodina“,
kde můžete obdržet příspěvek na očkování
a na bezlepkovou dietu. Pro dospělé je to
„Klub pevného zdraví“. Žádosti si můžete vyzvednout na pobočce VZP ve Slavkově, Palackého nám. 89. Stejně zde můžete požádat
o výpis limitu uhrazených léků a o přehled
vykazované zdravotní péče.
Těm, kteří se přihlásili na týdenní rekondiční pobyt do Luhačovic připomínáme, že do
konce března musí uhradit stanovený poplatek
a předložit předpis léčebných procedur od
svého ošetřujícího lékaře. Na ozdravný pobyt
u moře v italském Bibione máme uzavřenou
dohodu opět s cestovní kanceláří ForLineTour
Brno. Termín 2.–11. září je už obsazen, ale
můžete se ještě přihlásit na pobyt v termínu
9.–18. září za cenu 2850 Kč a 150 Kč pojištění. V březnu ještě pokračujeme každé pondělí s cvičením v tělocvičně ISŠ. Všem seniorům nad 55 let připomínáme, že si mohou
požádat o vystavení senior pasu na internetové adrese senior pas brno, nebo v naší kanceláři. Jedná se o různé slevy na návštěvu kulturních a sportovních akcí, cestování,
vzdělávání, lázeňství a spotřební nákupy.
Nejdůležitější informace na konec. V únoru
jsme zahájili ve spolupráci s MUDr. Janou
Palovou edukační odpoledne pro diabetiky.
Další spolupráci nám nabídla firma Eli Lilly,
která jako první na světě začala v roce 1923
s výrobou inzulinu, objeveného dva roky před
tím kanadským lékařem F. G. Bantingem.
Program informací důležitých pro diabetiky
má název „Konverzační mapy“ a hravým způsobem má převést diabetiky cestami poznání
svého onemocnění a jeho ovlivnění. Jedná se
o témata: „Život s diabetem, jak funguje diabetes, zahájení léčby inzulinem a zdravé
stravování a pohybová aktivita“. Formou hry
povede konzultaci s pacienty reprezentantka
Eli Lilly Jarmila Hynková a edukační sestra
Dagmar Černá. Zveme proto všechny zájemce na středu 30. března ve 14 hodin do
zasedací místnosti Městského úřadu ve Slavkově. Naším cílem je poučený diabetik, který
si bude vědět poradit ve všech situacích
a bude spolupracovat s lékařem na správné
kompenzaci svého vlastního onemocnění,
které má sladké jméno diabetes mellitus –
cukrovka.
Na jaře potřebujeme jíst více čerstvé zeleniny, která obsahuje přirozené vitamíny. Proto
jednoduchý recept na ředkvičkový salát
a vejce v jogurtu. Potřebujeme svazek ředkvičky, 150 g salátové okurky, sůl, ocet, jarní
cibulku, sladidlo. Ředkvičky a okurku nastrouháme na hrubém struhadle, smícháme se
zálivkou. Vejce v jogurtu může být lehkou
večeří: Vejce uvaříme natvrdo, rozkrojíme
a zalijeme ochuceným bílým jogurtem, do
kterého přidáme jarní cibulku, nebo česnek,
pažitku a sůl. Ozdobíme listy hlávkového salátu a pokrájenou ředkvičkou. Zelenina neobsahuje žádné sacharidy, jogurt 10 g = 1 výměnná jednotka.
Marie Miškolczyová
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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B¤EZEN–DUBEN 2011
Program kina téÏ na: www.veslavkove.cz nebo

kina.365dni.cz

RODINKA

5. 3. sobota
6. 3. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

90 minut
Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři (dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a „novými“
rodinnými příslušníky, o které se rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla. Sympatické na tomto setkání je, že dnešní RODINKA
„zdědila“ originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu v ztřeštěných nápadech i schopnost tolerance a že jde pořád o malou komunitu lidí,
kteří se mají rádi a pro které je rodina a vzájemná soudržnost na prvním místě. Režie: Dušan Klein. Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová,
Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráčková, Lenka Vlasáková a další.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupný

12. 3. sobota
13. 3. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

98 min.
Mezi druhým dílem a aktuálním pokračováním uběhlo pět let, během kterých se z Grega a Pam stali rodiče. Byť Jack už vzal Grega na milost,
ten má pořád pocit, že mu musí něco dokazovat. Navíc – v životě nemáte nikdy nic jistého, říká o filmu Fotři jsou lotři jeho režisér Paul Weitz.
Jisté je, že se komedie Fotři jsou lotři může pyšnit mimořádně reprezentativní hereckou sestavou, v níž hvězdy minulých dílů kromě Jessicy
Alby doplňují například Laura Dern či Hervey Keitel. Dále hrají Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streissand, Owen Wilson.
Film USA v českém znění.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupný

19. 3. sobota
20. 3. neděle

19.30. hod.
16.30. hod.

92 minut
Společnost Walt Disney Pictures představuje snímek Na vlásku, jeden z nejkomičtějších příběhů, jaký kdy byl natočen. Když se nejhledanější
a nejfešnější bandita království, Flynn Rider ukryje v tajemné věži, skončí jako rukojmí Lociky, krásné a nezkrotné dospívající dívky, která je
zavřena ve věži a je také majitelkou dvacet metrů dlouhých zlatých vlasů. Flynnova zvědavá věznitelka, která touží po tom dostat se ven
z věže, v níž je zavřena už celé roky, se s krásným zlodějem domluví a vydají se spolu na akcí nabitou dobrodružnou pouť, na které nechybí
kůň, přehnaně opatrný chameleon a drsná banda hospodských rváčů. Animovaný rodinný film v českém znění,¨filmovou kritikou ohodnocený
nejvyšším počtem bodů.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupný

26. 3. sobota
27. 3. neděle

19.30. hod.
16.30. hod.

114 minut
Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensieových tráví prázdniny u svých příbuzných společně se svým nesnesitelným bratrancem
Eustacem. Často tu vzpomínají na Narnii a na dobrodružství, které tam zažili, když jednoho dne zničeho nic ožije obraz lodi, který visí
v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají zpátky do Narnie. Z moře, kam se pomocí obrazu přenesly, je zachraňuje král Kaspián desátý,
kterému děti v předchozím díle, společně se sourozenci Petrem a Zuzanou, pomohly ke královskému trůnu. Jsou šťastni, že jsou zpět
v kouzelném království a plují po Kaspiánově boku podél nebezpečných ostrovů a všude zažívají veliká dobrodružství. Na konci své cesty
stanou až na samém konci světa... Režie: Michal Apted. Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley a další. Film USA v českém
znění.
Mládeži přístupný

2. 4. sobota
3. 4. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

122 minut
Život se zdá pro Johna Brennana perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena Lara zatčena pro vraždu, kterou, jak tvrdí, nespáchala. Tři roky před
rozsudkem se John snaží udržet rodinu pohromadě, vychovává jejich syna a učí na univerzitě. Mezitím usilovně pátrá po každém dostupném
důkazu, aby dokázal nevinu své ženy. Po zamítnutí posledního odvolání začne mít Lara sebevražedné sklony a John se rozhodne pomoci své
ženě uprchnout z vězení. Režie: Paul Haggis. Hrají: Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia Wilde, Elizabeth Banks, Brian Dennehy a další. Film
USA s českými titulky.
Přístupný od 12 let

9. 4. sobota
10. 4. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

120 minut
Ve filmu The Social Network divákům režisér David Fincher a scénárista Aaron Sorkin umožňují nahlédnout do okamžiku, kdy vznikal
Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných pohledů hyperinteligentních mužů, kteří svorně tvrdí, že
právě oni byli u toho, když Facebook vznikl. Výsledkem je drama plné tvoření i destrukce, drama, které se zcela záměrně vyhýbá jediné
interpretaci, ale místo toho poukazuje na rozpory v subjektivních výkladech událostí, aby tak zrcadlilo stále se měnící sociální vztahy, které
jsou pro naši současnost charakteristické. Hrají: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer a další. Film USA
s českými titulky. Osm nominací na Oscara.
Mládeži přístupný

16. 4. sobota
17. 4. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

96 minut
Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného filmu stal padouch. Studio Dream Works Animation to naposledy zkusilo se Shrekem
a skončilo to hned čtyřmi díly a jednou z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Po zelené teď na Dream Works semaforu naskočila
modrá, jinak barva kůže nového gaunera, Megamysla, který si má získat srdce diváků, vlastní zlé povaze navzdory. Hrají (v českém znění): Petr
Rychlý, Lukáš Hlavica, Lucie Vondráčková, Otakar Brousek ml. Animovaná komedie.
Mládeži přístupný

FOTŘI JSOU LOTŘI

NA VLÁSKU

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA

TŘI DNY KE SVOBODĚ

THE SOCIAL NETWORK

MEGAMYSL

Pozn.: od ledna se hraje jen o víkendech
VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

Kalendář akcí – březen 2011
Datum

2. 3.
5. 3.
6. 3.
10. 3.
19. 3.
24. 3.
24. 3.
24. 3.
26. 3.
26. 3.
30. 3.

hod.

druh

spol.
sport.
14.00 spol.
spol.
sport.
13.30 spol.
15.30 kult.

akce

Výroční členská schůze MK
Zimní střelecká liga
Dětský karneval
Světový den ledvin
Zimní střelecká liga
Slavnostní zahájení sezony 2011 na zámku
Vernisáž výstav L.Müllerové - „Můj svět v pastelech“, R. van Gemerena „100 let centra Zeistu“, „Napoleonská epocha na pohlednicích“ ze sbírek ZS-A
16.15 kult. Otevření výstavy „Svatební den na zámku“. Inspirace pro snoubence
Proběhne módní přehlídka svatebních šatů a květinových vazeb. Část prohlídkové
trasy bude zároveň oživena svatební výzdobou, kterou doplní květinové dekorace.
sport. Finále zimní střelecké ligy
sport. AusterliCzCrossFest 3 – otevření šoupátek
14.00 spol. Přednáška „Život s diabetem“

místo konání

Zámecká vinárna
Zámecká střelnice
Sál centra Bonaparte
Lázeňský dům B. Braun
Zámecká střelnice
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz

poﬁadatel

Motoklub Austerlitz
E-com Slavkov
DDM Slavkov
Lázeňský dům B. Braun
E-com Slavkov
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz

Zámek Slavkov – Austerlitz Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámecká střelnice
Trať v areálu LIKO-S
Zasedací místnost MÚ

E-com Slavkov
Motoklub Austerlitz
Svaz diabetiků ČR Slavkov
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Nocování na Urbánku

Opékání ‰pekáãkÛ na Urbánku

Foto: B. Maleãek

V sobotu 5. února již po páté strávili jednu
zimní noc na Urbánku nad Slavkovem členové
a jejich přátelé z Adventure Austerlitz. Jejich nepřítelem nebyl mráz, ale spíš bahno, jež přinesla
velká obleva. V sobotu jich na vrch dorazilo hned
čtrnáct, mezi nimi i jedna představitelka něžného
pohlaví, kteří tam rozbili stany, případně bivakovali pod širákem. V noci nebyla zima, bylo nad
nulou. Uklidnil se i vítr. Jedinou nepříjemností
tak byly stopy bahna na botech a šatech.
ms

Spoleãné foto na Urbánku

Svatební den ve vile Austerlitz

Rybářský
kroužek na dírkách
V sobotu 5. ledna byl uspořádán pro děti z rybářského kroužku
ze Slavkova a okolí jednodenní
zájezd na zimní lov ryb „ na dírkách“. Předem stanovenou lokalitou byl vytipován soukromý sobáčovský rybník Stalagmit
slibující zaručenou úspěšnost při
samotném lovu uměle vysazovaného pstruha duhového. Pohodlná
cesta na místo samotné v délce
cca 100 km vede převážně po dálnici směrem na Mohelnici přes
Olomouc.
Nepříliš zimní počasí s teplotami nad nulou nedovolovalo
z bezpečnostních důvodů vstup
na zamrzlou plochu. V Sobáčově
to mají ale vychytaný a pro tyto
případy zbudovali nad hladinou
pochůzné molo, kolem kterého
bylo v ledové vrstvě vyvrtáno
dvacet dírek. Děti dostaly malé
krátké udičky a pod dozorem vedoucího kroužku, doprovodu
a rodičů zahájili zrána samotný
lov. Na vnadění jim posloužili
krevetky, masní červi, kukuřička
a umělé nástrahy. Dravé rybičky
na sebe nenechaly dlouho čekat
a po chvíli už mnozí zdolávali
pěkný úlovek. Dostat bojovného
pstruha z vodního sloupce rybníka přes dírku o průměru asi
20cm nad led není vůbec snadné.
Ještě složitější je slizkou ulovenou rybu uchopit a omráčit. Kluci

z kroužku a jejich rodiče zakrátko
pochopili co je to rybářská vášeň
a chytali jednu rybu za druhou.
V jejich tvářích bylo vidět nadšení, radost a zapálení k lovu.
Škoda jen, že samotná účast dětí
z důvodu nemocí byla poloviční.
V březnu se pojedeme s kroužkem podívat na rybářskou výstavu do Brna. Dále pro naši mládež plánujeme v Sobačově
víkendový
předprázdninový
tábor. Je zde velmi dobré sportovní, technické, sociální a stravovací zázemí. Příjemné prostředí
okolí komerčně zarybněného rybníka s ostrůvky slibuje úspěšný
lov s širokou různorodostí rybí
obsádky. Mimo zkoušení a předvádění různých rybolovných
technik jsou v programu také návštevy zámku Úsov, hradu Bouzov, Mladečských a Javoříčských
jeskyní a přírodního Arboreta
spojené s cykloturistikou po
CHKO Litovelského Pomoraví.
Zkrátka maximální vyžití. A aby
toho nebylo málo, budou v tento
poslední červnový víkend pořádány místní společností Stalagmit
a.s. sobotní rybářské závody mládeže do 15 let, kterých se děti
z kroužku také zúčastní. Více informací najdete na www.sobacov.cz.
Za MRS, o.s. MO Slavkov
u Brna Petr Zvonek

Den otevřených dveří ve Vile Austerlitz
s podtitulem Slavkov, místo pro Vaši svatbu
byl primárně určen nastávajícím novomanželům. Tuto nabídku ale využila i spousta dalších
zájemců, kteří si tak trochu „tajemnou“ vilu
rádi prohlédli.
Vila Austerlitz je známa ve Slavkově jako
jedna ze dvou cukrovarnických vil. Možnost
prohlídky té horní měl ale v minulosti málokdo. Vila Austerlitz změnila před pěti lety majitele a prošla komplexní a nákladnou rekonstrukcí. Současné prostředí tak připomíná
zaniklou minulost tohoto sídla.
V současné době Vila Austerlitz nabízí široké možnosti využití pro pořádání a organizaci školení, konferencí, seminářů, svateb a jiných společenských akcí, jejichž nedílnou
součástí je možnost ubytování ve stylově zařízených pokojích. Jako novinku nabízí snoubencům v letošním roce i uspořádání svatebního obřadu přímo ve vile – v interiéru nebo
v přilehlém parku.
Během sobotního dne otevřených dveří se
zájemci mohli seznámit se všemi prostorami

Vila Austerlitz

Foto: B. Maleãek

vily – od suterénu, kde se nachází klubové
místnosti a sauna, až po podkrovní podlaží.
V přízemí se nachází stylově zařízené společenské místnosti. V jedné z nich je např. umístěna část sbírky známého cestovatele Emila
Holuba.
Celé sobotní akce se zúčastnily i další podnikatelské subjekty, které nabízely služby spojené se svatebním dnem: cukrárny, vinařství,
kosmetika, vizážisté, zlatnictví apod.
Kdo vilu ten den navštívil, určitě nelitoval.
Odměnou mu byl zážitek z prohlídky vkusně
a s citem pro detail zařízené vily.

Probûhlo setkání zájemcÛ o KM· Karolínka
Od září 2011 zahájí ve Slavkově u Brna na
Malinovského 280 svůj provoz Křesťanská
mateřská škola Karolínka. Proto se v neděli
30. ledna v sále Domu svaté Rodiny uskutečnilo první setkání zájemců z řad rodičů,
prarodičů i dětí. Moderátory setkání byli odborní garanti celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta v ČR Mgr. Eva Muroňová a P. Tomáš Cyril Havel, kteří přítomné
prakticky i teoreticky uvedli do způsobu
práce a východisek tohoto pedagogického
směru. Do ukázky byli zapojeni rodiče i děti,

Setkání se zájemci o KM· Karolínka

mohli si vyzkoušet práci s barevnými šátky
a „postavit“ si z nich svoji školku. Další část
programu patřila diskusi s rodiči na téma
„naše přání a obavy“, týkající se výchovy
a vzdělávání v KMŠ Karolínka. Rodiče mohli
nejprve vyjádřit své názory písemně a následně nahlas přečíst nebo je nechat v písemné podobě zřizovateli KMŠ. Vyslovené dotazy byly zodpovězeny na místě, dotazy
v písemné podobě poslouží pro další plánování. Z obsahu dotazů nejčastěji zaznívala
otázka formy křesťanské výchovy a otázka
stravování. Touto cestou bychom
rádi poděkovali všem, kteří se tohoto setkání aktivně zúčastnili
a otevřeně vyjádřili svá přání
i obavy. Doufáme, že i následující setkání se budou těšit hojné
účasti a příjemné atmosféře. Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na www.mskarolinka.webnode.cz, kde také stále probíhá
předběžný zápis.
Chudé školské sestry naší
Paní a učitelky budoucí
Foto: archiv
KMŠ Karolínka

