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Slovo starosty města

26. dubna

Příští číslo vyjde

Vážení spoluobčané,
zimní dny jsou již definitivně sečteny a kvetoucí
keře a stromy, stejně
jako probouzející se záhony květin na předzahrádkách, jsou jasným
důkazem, že letošní jaro
je zde. Pozvolna se zvyšuje aktivita lidí
v zahradách, sadech i vinohradech. Můžeme pozorovat zvýšený ruch na venkovních hřištích, sportovištích i dalších
volnočasových zařízeních. Na silnicích se
objevují první cyklisté, stále častěji jsou též
vidět motocyklisté na svých prvních jarních
vyjížďkách.

Setkání starostů slavkovského regionu
V úvodu svého dnešního slova mi dovolte krátce se vrátit k setkání starostů
slavkovského regionu, které se uskutečnilo
poslední únorový den. Zazněly zde aktuální informace z odborů Městského úřadu
Slavkov u Brna, které vykonávají v rámci
přenesené působnosti výkon státní správy,
ale i další důležité informace od jiných zástupců složek Integrovaného záchranného
systému Jihomoravského kraje. Ředitel
Zdravotnické záchranné služby JMK
Ing. Milan Klusák nás informoval o dopadech transformace místní výjezdové stanice Rychlé lékařské služby na Rychlou

termínu 6.–9. března se uskutečnil ve velkém sálu SC Bonaparte
divadelní
festival
Divadelní dny 2014. Ve čtyřech
festivalových dnech divadelníci
odehráli celkem deset představení. Festivalu se zúčastnilo
sedm souborů. První festivalový
den se nám představili slavkovští
FDSB komedií Truffaldino.
V pátek pak přišlo na řadu Divadlo Stodola z Jiříkovic, které
potěšilo naše nejmenší diváky
hudební pohádkou Princové
jsou na draka a dospělé představením Úžasná svatba. Sobotní den nám zpestřil
soubor D.A.V.A Rousínov

(Pokračování na str. 3)

(Pokračování na str. 2)

Zahradnická výstava
v zámeckém parku

Program
kina Jas

Zimní plavci přivezli
medaile z Finska
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Divadelní dny 2014

Kterak král kočku kupoval

(Dokončení ze str. 1)

Popel a pálenka

Rousínovský vodník

Technické zázemí

Modré z nebe

Princové jsou na draka

Úžasná svatba

Školní ples ZŠ Tyršova, sobota 24. února

Foto: 3x Š. Navrátilová

Foto: 8x M. Křížka

muzikálovou báchorkou Rousínovský vodník a DS Svatopluk Hodonín komedií Popel a pálenka. Nabitý byl i nedělní festivalový
den. V dopoledních hodinách jsme mohli zhlédnout ukázku z připravované hry pro děti Super, kterou nacvičil dramatický kroužek
pod vedením I. Kočí a pohádku Kterak král kočku kupoval v podání
dramatického kroužku K. Podzimkové. Odpoledne se nám pak
představil soubor Hanácká scéna Kojetín komedií Modré z nebe
a festival ukončili opět slavkovští FDSB komedií Dámský krejčí.
Festival navštívilo celkem 1700 diváků. Rádi bychom poděkovali
všem zúčastněným souborům a divákům za vytvoření skvělé atmosféry i všem, kteří se podíleli na organizaci a budeme se těšit na setkání s vámi při Divadelních dnech 2015.
MgA. Martin Křížka
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

záchrannou službu ze srpna loňského roku a prezentoval pozitivní vliv těchto změn nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska zvýšené
efektivity a provázanosti výjezdů z různých výjezdových míst i dojezdových časů k pacientovi.
Ředitel územního odboru Policie JMK pro Vyškovsko a Boskovicko plk. Ing. Jiří Dokoupil nás
seznámil se stavem bezpečnosti a kriminality ve
městě i v regionu, s nejvážnějšími problémy,
které se zde vyskytují v oblasti veřejného pořádku, silniční dopravy, majetkové či násilné
trestné činnosti, toxikomanie apod. Seznámil nás
též s plánem preventivních i organizačních opatření, která by měla jednotlivá rizika a jejich rozsah eliminovat. Ředitel územního odboru
Hasičského záchranného sboru JMK, územního
odboru Vyškov plk. Ing. Petr Mareš přednesl informace o této profesionální složce, která se
v loňském roce transformovala na vyšší stupeň
kategorie P1 (v pracovní směně je vždy 5 členů,
celkem na stanici slouží 15 osob plus 1 velitel),
o rozšíření prostoru jejího působení (výjezdy na
dálnici od Vyškova po Rohlenku) i o záměru,
kterému se vedení krajského ředitelství hodlá
v budoucím období intenzivně věnovat, a to výstavbě nové hasičské zbrojnice ve Slavkově
u Brna. Byly zde též podány první informace
v rámci projektu podpořeného Svazem měst
a obcí ČR pro oblast meziobecní spolupráce, ke
kterému se Město Slavkov u Brna přihlásilo. Náklady na činnost pracovního týmu jsou hrazeny

„Ošetřené“ děti

po dobu trvání projektu (celkem 15 měsíců do
31. 5. 2015) formou dotace z MMR ČR. V současné době se tento odborný tým zabývá sběrem
nejrozmanitějších dat, z nichž bude vytvořena
analýza potřebná k vyhodnocení kladných i záporných stránek celého území. Tato posléze bude
základním podkladem ke zpracování nové koncepce rozvoje slavkovského regionu pro oblasti
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu (snad i životního prostředí).
Finanční hospodaření města
Zastupitelstvo města (ZM) na svém 14. řádném zasedání dne 24. 3. 2014 schválilo hospodaření města Slavkova u Brna za rok 2013. V rámci
hlavní rozpočtové činnosti bylo dosaženo kladného přebytku hospodaření ve výši 5,17 mil. Kč
a v rámci vedlejší hospodářské činnosti zisku
před zdaněním ve výši 10,37 mil. Kč. Z tohoto
pohledu lze hospodaření města v loňském roce
hodnotit jako velmi dobré. Oba zůstatky finančních prostředků budou prozatím uloženy na
Fondu rezerv a rozvoje a Fondu bytového a tepelného hospodaření. O jejich použití bude ZM
rozhodovat na svém příštím zasedání v souladu
s plněním plánu rozvoje města pro rok 2014. Cíleně se bude jednat o investice do majetku města,
v případě hlavní činnosti do rekonstrukce komunikací, v případě vedlejší hospodářské činnosti
do obnovy bytových i nebytových budov včetně
tepelných zařízení městských kotelen. V současné době se k tomuto rozhodování zpracovávají

nění dojde). Následně měly děti možnost si vše
prakticky vyzkoušet (rozhodnost a schopnost přivolání pomoci, popis zranění, nebo situace,
správná a přesná komunikace s operátorkou
rychlé záchranné služby, ošetření drobného poranění kamaráda). Při rozpacích se nechaly inspirovat šikovností budoucích zdravotních sestřiček
a zdravotního bratra, kteří jim s nadšením předváděli umění svého náročného, ale přesto krásného povolání. Všechny děti při výuce se zájmem
spolupracovaly a na závěr získaly sladkou odměnu a „Diplom malého zdravotníka“.
Celé dopoledne bylo nejen pro děti, ale i nás,
paní učitelky rozhodně zajímavé a poučné. Přínosem bylo i pro studenty, neboť za celé dvě hodiny, kdy se plně dětem věnovali, získali řadu
nových zkušeností v rámci komunikace i spolupráce s dětmi předškolního věku.

a zajišťují potřebné studie, projekty a dokumenty,
vyjádření a povolení.
Plán investiční činnosti města
V souladu s již schváleným rozpočtem probíhá intenzivní příprava a administrace několika
investičních akcí. V nejbližších dnech se rozběhnou stavební práce na rekonstrukci chodníku podél západní strany kostela, bude
zahájena první etapa výměny okenních prvků
na fotbalových kabinách, rekonstrukce střechy
na historické, památkově chráněné budově Koláčkovo náměstí 108 (vedle budovy MŠ). Připravena k realizaci je výsadba biokoridorů
v severní části města nad Frédskou cestou,
v případě této zásadní investice se čeká pouze
na odsouhlasení administrace projektu ze strany
poskytovatele dotace Státního fondu životního
prostředí ČR. V závěrečné fázi je příprava výstavby nové hřbitovní zídky a přilehlého chodníku a také rekonstrukce přístupové cesty
k zámku z jižní strany (od Palackého náměstí).
Výroční členské schůze
Celý uplynulý měsíc se nesl ve znamení výročních členských schůzí organizací a spolků,
které u nás ve městě působí. Několika z nich
jsem měl možnost zúčastnit se. Postupně hodnotili svoji činnost za uplynulý rok rybáři (Moravský rybářský svaz, o.s., MO Slavkov u Brna),
zahrádkáři (Český zahrádkářský svaz, MO Slavkov u Brna) a myslivci (Myslivecké sdružení
Slavkov u Brna). Setkání se zástupci těchto organizací nám umožňuje nejen seznámit se s jejich pravidelnou činností a plány pro budoucí
období, ale současně v diskusi naslouchat jejich
problémům, odpovídat na nejrozmanitější
otázky či vnímat názory a podněty, které jsou
pro nás ve vedení města velmi užitečné. Jejich
práce a činnosti si velmi vážíme, mimo jiné oceňujeme i to, že významným způsobem přispívají
k ochraně životního prostředí a stavu a vzhledu
přírody v okolních částech centra našeho města.
Myslivci se celoročně věnují starosti o zvěř, významně se podílí na výsadbě nových alejí a větrolamů, zajišťují výstavy psů a trofejí. Rybáři
pečují o vodní plochy, které mají svěřené do užívání, udržují a zvelebují jejich okolí. A zahrádkáři? Pečují o své zahrady, sady a vinohrady,
pořádají výstavy ovoce a zeleniny, nabízí občanům možnost zpracování jejich výpěstů v místní
moštárně. Radí nám, v tomto oboru méně zdatným, v každém ročním období na stránkách SZ,
jak o své zahrady a sady řádně pečovat. Všechny
tyto organizace jsou aktivním článkem společenského a kulturního dění v našem městě. Za
to vše jim patří velký dík.
Divadelní dny 2014
Závěrem nesmím opomenout již tradiční Divadelní dny 2014, které ve Společenském centru Bonaparte proběhly ve dnech 13.–16. března
a nabídly příležitost zhlédnout celkem 11 představení tří místních a pěti okolních divadelních
spolků. Za uspořádání této zdařilé akce, která
přitáhla pozornost stovek návštěvníků z řad dětí
i dospělých, patří pořadatelům SC Bonaparte
a Farnímu divadlu Simsala Bim Slavkov u Brna
poklona a poděkování. Dík patří samozřejmě
i účinkujícím za jejich umění, sponzorům za poskytnuté finanční i věcné příspěvky a dary
i všem dalším podporovatelům za jejich nezištnou pomoc.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidný vstup
do jarního období, klid a pohodu ve vašich duších, veselé a slunečné Velikonoce.

Marie Vránová, Jitka Bajerová, třída Kuřátka

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Foto: archiv MŠ

Malí zdravotníci v MŠ Zvídálek
Na úterý 18. března se všechny starší děti
z MŠ Zvídálek moc těšily. Tento den nás navštívili studenti Vyšší odborné školy zdravotnické
v Brně s paní profesorkou Janou Kolářovou.
V rámci jednorázového kurzu první pomoci, přizpůsobeného dětem předškolního věku, s názvem „Prevence úrazů a výuka první pomoci
v mateřských školách“ prožily děti nevšední dopoledne. Studenti proměnili jednotlivé třídy
v herny, ve kterých se střídaly pohádkové příběhy, dramatické hříčky i praktické činnosti
všech dětí.
Formou hry, která je nejpřirozenější formou
učení si děti procvičily znalosti o lidském těle,
seznámily se s úkony poskytování první pomoci
v oblasti drobných ran, prohlédly si vybavení lékárničky. Zdůrazněna byla především prevence
(předcházení nejčastějším dětským úrazům i to,
jak se správně zachovat, když už k nějakému zra-
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

76. řádná schůze RM – 24. 2. 2014
1. RM schvaluje ZUŠ Fr. France výši úplaty - školného
na školní rok 2014/2015 podle předloženého návrhu
a předložený odpisový plán na rok 2014.
2. RM bere na vědomí plán hospodaření ZSA se zálohou
příspěvku od zřizovatele na 1. čtvrtletí 2014.
3. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZS-A
pro rok 2014 v upraveném znění, příspěvek na provoz,
čerpání fondů, odpisový plán, mzdový limit a počet zaměstnanců této organizace v předloženém znění.
4. RM bere na vědomí přehled nákladů na napoleonskou expozici a ukládá řediteli ZS-A předložit na příští
schůzi rady města smlouvu o zajištění ostrahy zámku
a předzámčí a předložit návrh personálního řešení zaměstnanců expozice po dobu jejího uzavření.
5. RM bere na vědomí Podnět k DPH – Expozice Napoleon
Austerlitz a schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1
k Nájemní smlouvě mezi městem Slavkov u Brna a ZS-A.
6. RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z položky č. 90 rozpočtu města určené na humanitární účely
v roce 2014 v následující výši a v termínech v závislosti
na době konání akcí: Svazu tělesně postižených v ČR, o.s.,
místní organizaci Slavkov u Brna v 5/2014 na rekondiční
pobyt v Orlických horách v červnu 2014 částku 6000 Kč,
Svazu diabetiků ČR, územní organizaci Slavkov u Brna příspěvky celkem 22 000, Asociaci rodičů a přátel zdrav. postižených dětí v ČR, o.s., klubPaprsek Vyškov v 3/2014 na
úhradu provozních výdajů spojených s činností Poradny
a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
částku 3000 Kč.
7. RM bere na vědomí informace ve věci výstavby komunikační stanice sloužící k zemědělským účelům Rostěnice, a.s.
8. RM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 nájemní
smlouvy se společností České dráhy, a.s.
9. RM souhlasí se zahájením veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Chodník při západní straně kostela“
dle předložených zadávacích podmínek uvedených ve
výzvě k podání nabídky a návrhu smlouvy o dílo. RM sou-

časně schvaluje uvedený okruh subjektů, které budou
osloveny k podání nabídek a složení komise pro otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
10. RM souhlasí se zahájením veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Obnova hřbitovní zdi Slavkov
u Brna“ dle předložených zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a návrhu smlouvy o dílo.
RM současně schvaluje uvedený okruh subjektů, které
budou osloveny k podání nabídek a složení komise pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
11. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.,na pozemku parc. č. 1784/1 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN Čáslava garáže“).
12. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním
záměru směny části pozemku parc. č. 4213 orná půda
o výměře cca 300 m2 z majetku města na úřední desce
a doporučuje ZM uložit RM zajistit přístup k budoucí oddělené části pozemku města.
13. RM nesouhlasí na základě schváleného tržního řádu
s prodejem zboží na autobusovém nádraží na pozemku
parc. č. 343/6 v k.ú. Slavkov u Brna.
14. RM ukládá FO předložit na příští jednání RM návrh
rozpočtového opatření na zajištění likvidace požární jímky
na ulici Malinovského ve výši 60.000,-Kč.
15. RM svěřuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. m) zákona
o obcích, odboru BTH rozhodování o uzavírání nájemních
smluv v bytových domech na ulici Litavská č.p. 1499,
1500, 1501, Slavkov u Brna v případech převodu nebo
přechodu členství podle čl. VI. odst. 2 Smlouvy o sdružení
mezi městem a Žuráň, stavební bytové družstvo.
16. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 2,
Zlatá Hora 1358, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno
v souladu s cenovou mapou. Podmínkou uzavření nájemní
smlouvy bude úhrada pohledávky po předchozím nájemci
ve výši 73 256 Kč.
17. RM schvaluje uzavření předložených dodatků ke

smlouvám o výpůjčce mezi městem a ZŠ Komenského
a městem a DDM Slavkov, kterými se upraví správa cvičné
školní kuchyně (místnost č. 105 v budově č.p. 495) pro ZŠ
Komenského a schvaluje uzavření předložené dohody
o společném užívání prostor mezi ZŠ Komenského a DDM.
18. RM považuje s účinností ke dni 23.02.2014 Plán
zimní údržby na rok 2013/2014, schválený 31.10.2013
jako nařízení města č. 4/2013, za Plán zimní údržby na rok
2013/2014 ve smyslu nařízení města č. 1/2014.
19. RM bere na vědomí informaci o zrušení letošního
ročníku Závodu míru.
20. RM souhlasí s ukončením členství Ing. Pavla Dvořáka na vlastní žádost v komisi pro zahraniční vztahy a děkuje za jeho aktivní činnost v komisi.
21. RM souhlasí se zahájením veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Obnova jižní přístupové rampy
zámku Slavkov u Brna“ dle předložených zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a návrhu
smlouvy o dílo. RM současně schvaluje uvedený okruh
subjektů, které budou osloveny k podání nabídek, složení
komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
22. RM souhlasí se zahájením veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Oprava střechy budovy Koláčkovo
náměstí č.p. 108 Slavkov u Brna“ dle předložených zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky
a návrhu smlouvy o dílo. RM současně schvaluje uvedený
okruh subjektů, které budou osloveny k podání nabídek,
složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
23. RM schvaluje uspořádání koncertu Petra Koláře
s kapelou 18. 4. 2014 ve velkém sálu SCB a stanovuje výši
vstupného na 390, 340 a 290 Kč.
24. RM souhlasí s uskutečněním sportovní akce:
„Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice 2014 25.–29. 6. 2014“ dle předloženého návrhu
časového harmonogramu a vedení objížděk předpokládaných uzavírek komunikací.

53. mimořádná schůze RM – 10. 3. 2014
1. RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti TSMS
za rok 2013.
2. RM doporučuje ZM schválit předloženou účetní závěrku města, přerozdělení hospodářského výsledku města
za rok 2013 a jeho zapojení do rozpočtu 2014 v následujícím znění: příděl do položky rezerva 4 574 000 Kč, příděl
do položky finanční vypořádání 11 000 Kč.
3. RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města
za rok 2013 s výhradou na základě provedeného přezkumu hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., § 10,
odst. 3, písm. b. RM dále doporučuje ZM schválit čerpání
fondů v následující podobě: Čerpání Fondu BTH k úhradě
výdajů spojených s realizací záměru instalace kogenerační jednotky na kotelně ZH ve výši 4 330 000 Kč; Čerpání Fondu bydlení k úhradě výdajů spojených s realizací
záměru instalace kogenerační jednotky na kotelně ZH ve
výši 1 670 000 Kč; Čerpání Fondu bydlení úhradě výdajů
spojených s instalací měřičů tepla v SVJ a BD ve výši
2 780 000 Kč. RM současně doporučuje ZM schválit hospodářský výsledek města za rok 2013 a jeho zapojení do
rozpočtu 2014: hlavní činnost 5 169 259,02 Kč, vedlejší
činnost 10 371 688,87 Kč.
4. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za rok 2013.
5. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města za IV. čtvrtletí 2013.
6. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:
č. 12 – Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013, č. 13
– Účelový neinvestiční příspěvek ZŠ Komenského – pořízení trampolíny.
7. RM bere na vědomí výroční zprávu ZS-A za rok
2013.
8. RM schvaluje účetní závěrku příspěvkových organizací TSMS a ZS-A v předloženém znění a rozdělení hos-

podářského výsledku jednotlivých organizací do fondů
následujícím způsobem: příděl do rezervního fondu TSMS:
175 790,60 Kč, příděl do rezervního fondu ZS-A:
45 184 Kč.
9. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření příspěvkových organizací - TSMS a ZS-A za IV. čtvrtletí 2013.
10. RM doporučuje ZM vzít předloženou zprávu "Žádosti o podporu dle Pravidel pro dotace a granty z odvodů loterií a jiných podobných sázkových her" na
vědomí a schválit poskytnutí grantů dle návrhu.
11. RM odkládá žádosti o příspěvky na práci s mládeží
v roce 2014.
12. RM doporučuje ZM: schválit zapojení města do projektu podle výzvy 22 z Integrovaného operačního programu - Konsolidace IT a nové služby TC obcí, zapracovat
finanční částku spoluúčasti na projektu ve výši
525 000 Kč do rozpočtu města na rok 2015, schválit vypracování studie proveditelnosti pro projekt Konsolidace
IT a nové služby TC obcí a schválit rozpočtové opatření Studie proveditelnosti.
13. RM bere na vědomí předloženou Koncepci činnosti
a využití Společenského centra Bonaparte, zápis Kulturní
komise č. 1/2014 týkající se provozu SC Bonaparte, předložený přehled příjmů a výdajů z krátkodobých pronájmů
v období 11/2013 až 02/2014 a doporučuje zrušit usnesení ZM ze dne 17. 6. 2013, kterým byla doplněna zřizovací listina ZS-A ve věci provozu SC Bonaparte.
14. RM schvaluje podání přihlášky pohledávky uvedené ve zprávě „SC Bonaparte – ukončení nájmu“ do insolvenčního řízení. RM dále vyzvat uživatele nebytových
prostor v SC Bonaparte uvedeného ve zprávě k vyklizení
užívaných prostor.
15. RM doporučuje ZM schválit návrh dodatku č.1
k plánovací smlouvě uzavřené s Mgr. Havránkem a schvá-

lit návrh zadání územní studie pro zastavitelnou plochu
označenou ÚP města jako plochu S2 v předloženém
znění.
16. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014 o zajištění provozu a pachtu
vodohospodářského zařízení se společnosti VaK Vyškov,
a.s.
17. RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností Elektrowin a. s.
18. RM neschvaluje vyhlášení konkursního řízení na
místo ředitele školské příspěvkové organizace zřízené
městem Slavkov u Brna, kterému končí funkční období
k 31. 7. 2014.
19. RM schvaluje pořízení licencí systému CODEXIS pro
příspěvkové organizace města a doporučuje ZM na uvedené schválit rozpočtové opatření č. 14.
20. RM bere na vědomí informaci o organizačních změnách v personální oblasti v ZS-A po dobu uzavření expozice Napoleon-Austerlitz a souhlasí s navýšením
mzdového limitu o 678 300 Kč a limitu počtu zaměstnanců o 4 (na 31) ZS-A na rok 2014. RM souhlasí, aby
v případě otevření expozice Napoleon-Austerlitz pro veřejnost a s tím související organizační změně v personální
oblasti v ZS-A byla vrácena poměrná (zbývající) část
mzdového limitu ZS-A na rok 2014, odpovídající limitu
počtu zaměstnanců (5,5 pracovních úvazků), stanovených
pro zajištění plného provozu této expozice.
21. RM doporučuje ZM navrhnout tyto občany Slavkova u Brna jako přísedící pro Okresní soud ve Vyškově:
paní Mgr. Zdeňka Zukalová, pan Ladislav Urbánek, paní
Bc. Lenka Stránská, pan Mgr. Bc. Radomír Zemánek, pan
Ing. Jiří Rys.
22. RM schvaluje program 14. řádného zasedání ZM
v předloženém znění.
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77. řádná schůze RM – 13. 3. 2014
1. RM doporučuje ZM ke schválení soubor rozpočtových
opatření: č. 6 Příspěvek pro ZŠ Komenského – Glitter Stars
ME Bonn, č. 7 Redukce příjmů – odpisy ZŠ Komenského,
č. 8 Dotace – Svaz měst a obcí ČR, č. 9 Zrušení požární
jímky, č. 10 Přesun mezi položkami IR – Projektová dokumentace – ulice Slovanská a Koláčkovo náměstí, č. 11 Přesun mezi položkami IR – Studie vedení infrastruktury
a výstavby
2. RM odkládá rozbory hospodaření města na 53. mimořádnou schůzi 10. 3. 2014.
3. RM odkládá rozbory hospodaření VHČ za rok 2013
na 53. mimořádnou schůzi 10. 3. 2014.
4. RM schvaluje výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2013.
5. RM doporučuje ZM schválit hospodaření školských
příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2013 a schvaluje
odpisový plán ZŠ Komenského.
6. RM schvaluje účetní závěrky školských příspěvkových
organizací. RM dále doporučuje ZM schválit rozdělení hospodářských výsledků do fondů jednotlivých organizací následujícím způsobem: ZŠ Komenského – příděl do fondu
odměn ve výši 20 000 Kč, příděl do rezervního fondu ve
výši 254 765,29 Kč, ZŠ Tyršova – příděl do rezervního
fondu ve výši 346 481,09 Kč, MŠ Zvídálek – příděl do
fondu odměn ve výši 20 000 Kč, příděl do rezervního
fondu ve výši 30 073,09 Kč, ZUŠ – příděl do fondu odměn
ve výši 40 000 Kč, příděl do rezervního fondu ve výši
29 176,33 Kč, DDM – příděl do rezervního fondu ve výši
185 157,14 Kč.
7. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace z Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2014 ve výši 935 000 Kč
a rozdělení dotace a povinného příspěvku z rozpočtu
města (dle podmínek Programu ve výši min. 10 %) následně: Městu Slavkov u Brna ve výši 511 000 Kč z Programu a 511 000 Kč z rozpočtu města na opravu krovu
a střech domu č.p. 108 na Koláčkově náměstí, Římskokatolické farnosti ve výši 61 000 Kč z Programu a 13 000 Kč
z rozpočtu města na dokončení opravy střechy kostela sv.
J. Křtitele, Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové ve výši
363 000 Kč z Programu a 73 000 Kč z rozpočtu města na

statické zajištění budovy č.p. 104 na Koláčkově náměstí.
8. RM doporučuje ZM schválit návrh Programu rozvoje
města na rok 2014.
9. RM předkládá ZM k projednání petici pod názvem
„II. petice občanů proti stavbě Mirror v ulici Nerudova –
v aktivní záplavové zóně U Prostředníčku“.
10. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města
č. 13-2014.
11. RM ukládá odboru IR předložit na další jednání RM
návrh dohody o uložení vodovodního potrubí zásobující
kino JAS a veřejné WC vodou v budově hotelu Sokolský
dům.
12. RM schvaluje nařízení, kterým se mění nařízení
č. 1/2013 Tržní řád.
13. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2639/4 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna se společností Areál Matuštík, s.r.o.
14. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o výměře cca 80 m2 (zahrádka č. 2) s paní Marií Kočvarovou
a na dvě části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o celkové výměře cca 165 m2 (zahrádky č. 85 a č. 90) s paní
Evou Helešicovou.
15. RM schvaluje uzavření Smlouvy o převzetí, zajištění
kontroly, oprav a údržby dopravního značení s ŘSD.
16. RM doporučuje ZM schválit záměr realizace kogenerační jednotky formou Varianty 2.
17. RM schvaluje Směrnice k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci jako vnitřní předpisy zaměstnavatele.
18. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, sídliště Nádražní 1192. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
19. RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor
v budově Palackého náměstí 89 ve Slavkově u Brna. Nájemné za plochu o výměře 33 m2 pro obchodní činnost je
stanoveno ve výši 2750 Kč/m2/rok a nájemné za plochu
příslušenství o výměře 8,41 m2 je stanoveno ve výši
1000 Kč/m2/rok.

20. RM schvaluje záměr pronájmu garáže č. 3 o výměře
19 m2 ve dvorním traktu polikliniky ve Slavkově u Brna,
Malinovského 551, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.
21. RM doporučuje ZM schválit uzavření partnerské
smlouvy s městem Pag v Chorvatsku podle Pagem předloženého návrhu.
22. RM schvaluje vypůjčení velkého sálu s jevištěm a zázemím v budově SC Bonaparte slavkovským stárkům ke
konání Svatourbanských hodů dne 31. 5. 2014.
23. RM schvaluje koupi zvukové aparatury dle přílohy
z rozpočtové položky č. 81 Bonaparte.
24. RM pověřuje MgA. Martina Křížku zajišťováním
a organizací konání kulturních akcí v SC Bonaparte, včetně
uzavírání příslušných smluv v rozsahu schváleného rozpočtu na činnost SC Bonaparte.
25. RM odkládá Žádost o účelový příspěvek na zakoupení informačního legislativního systému CODEXIS ONLINE na 53. mimořádnou schůzi 10. 3. 2014.
26. RM schvaluje účelový příspěvek města pro ZŠ Komenského na nákup trampolíny a ukládá vedoucí finančního odboru připravit k uvedenému rozpočtové opatření
a předložit ho na jednání ZM dne 24. 3. 2014.
27. RM ukládá řediteli ZS-A vyřídit žádost člena ZM Radoslava Lánského o podrobné vyúčtování Vzpomínkových
akcí 2013 a předložit kopii odpovědi RM na její 78. schůzi.
28. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města na
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., pana Ing. Jiřího Tesáka, pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana
Mgr. Vladimíra Soukopa, na valné hromadě společnosti
RESPONO, a.s., doporučuje delegovat zástupcem města
pana Ing. Ivana Charváta, pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Tesáka.
29. RM schvaluje přijetí věcného daru v hodnotě
3195 Kč od paní Ivy Kopečné, který bude použit jako poděkování účinkujícím na Dnech Slavkova.
30. RM doporučuje ZM pověřit člena zastupitelstva
města Ing. Jana Reichla výkonem funkce oddávajícího. Při
výkonu této funkce bude užívat závěsný odznak.

55. mimořádná schůze RM – 19. 3. 2014
1. RM schvaluje předložené zadávací dokumentace na
zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem Obnova historických alejí Slavkov u Brna a Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí Slavkov u Brna a souhlasí
s podáním žádostí o prodloužení termínu pro předložení
dokladů.
2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 525/2
v k. ú. Slavkov u Brna, která zakláda právo stavebníka Dalibora Lebedy k provedení stavby – sjezd na místní komunikaci Koláčkovo náměstí, Slavkov u Brna z nemovitosti

54. mimořádná schůze RM
– 13. 3. 2014
1. RM schvaluje dohodu o právu umístit vnitřní domovní vodovodní rozvod zásobující kino JAS a veřejné
WC vodou v budově hotelu Sokolský dům.
2. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku na
podporu činnosti organizace pracující s mládeží pro Sportovní klub Slavkov u Brna a schvaluje poskytnutí následujících příspěvků na podporu činností organizací pracujících
s mládeží: Adam Kosík – 12 000 Kč, Junák – 30 000 Kč,
Kateřina Kalášková – 10 000, MK Austerlitz – 7000 Kč,
Moravská hasičská jednota – Hasičský sbor Slavkov
u Brna – 9000 Kč, Moravský rybářský svaz, místní organizace Slavkov u Brna – 17 000 Kč, Římskokatolická farnost
Slavkov u Brna – 21 000 Kč, Sk Beachvolleyball Slavkov –
26 000 Kč, SK FBC Slavkov – 30 000 Kč, TJ Sokol Slavkov
u Brna – 20 000 Kč, TC AUSTERLITZ – 23 000 Kč.
Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Slovákova č.p. 353 na pozemku parc. č. 493 a 525/3.
3. RM doporučuje ZM doplnit svoje usnesení
č. 74/12/ZM/2013 ze dne 23. 9. 2013 v tom smyslu, že
upřesňuje polohové uspořádání a výměru prodávaného
pozemku parc. č. 759, přičemž hranice pozemku dle geometrického plánu ze dne 12. 10. 2013 označeného jako
parc. č. 759/2 bude změněna tak, že bod 1 bude posunut
k bodu č. 28-94 o cca 1,80 m, čímž dojde také ke změně
hranice pozemku mezi body 1 a 28-97 a ke snížení výměry
prodávaného pozemku na cca 29 m2.
4. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka v rámci veřejné zakázky na akci: „Výsadba biokoridorů RBK 223a, 223b, 223c,
223d v k. ú. Slavkov u Brna“ byla předložena uchazečem
Petr Vykrut – zahradní služby a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na tuto akci. RM současně rozhoduje o vyloučení ze
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na uvedenou akci
nabídky uchazeče OK GARDEN, s.r.o., ŠKOLKY MONTANO,
spol. s.r.o., Údržba pozemků, a.s., H-REKULTIVACE, a.s., Společnost Biokoridor Slavkov u Brna zastoupená Kavyl, spol.
s.r.o., SKR stav, s.r.o., a ZAHRADA Olomouc, s.r.o. RM dále
schvaluje uzavření smlouvy na služby O provedení autorského dozoru s AGROPROJEKT PSO, s. r.o.
5. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Chodník při západní straně kostela“ rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka předložená
uchazečem panem Ing. Janem Reichlem, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na uvedenou akci a současně rozhoduje o vyloučení uchazeče Mgr. Leoš Kulhánek.
6. RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku na stavební práce na akci: "Rekonstrukce místní
komunikace ulice Lomená - Slavkov u Brna" dle předložených zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání
nabídky a návrhu smlouvy o dílo. RM současně schvaluje
okruh subjektů, které budou osloveny k podání nabídek

a složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
7. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku
smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejím užíváním ze dne 28.10.2012 mezi městem
a Lenkou Slezákovou. RM současně schvaluje uzavření
krátkodobé nájemní smlouvy (29 dnů) na nebytové prostory I. podzemního podlaží (sportbar, sportoviště a související prostory) s nájemcem Petrem Hlaváčem.
8. RM bere na vědomí pověření Mgr.Vladimíra Soukopa
metodickým řízením příspěvkových organizací TSMS a ZSA a v tomto rozsahu jeho pověření výkonem úkolů a působnosti svěřené místostarostovi města.

Rekonstrukce chodníku
u kostela zahájena
Ve čtvrtek 20. března bylo předáno staveniště zhotoviteli pro provedení rekonstrukce
chodníkového tělesa při západní straně farního
kostela směrem k zámku. Práce budou probíhat
do konce dubna a po dobu jejich trvání nebude
možné tuto cestu užívat. Chodník bude proveden
obdobně jako na východní straně, to znamená
z drobné kamenné mozaikové dlažby v šířce 3,5
m včetně obrubníků. Financování je zajištěno
jednak z prostředků města a ve výši 300 000 Kč
od soukromé dárkyně ze Švýcarska. Jedná se
o bývalou občanku Slavkova u Brna, která dále
poskytla 200 000 Kč na dobudování dětského
hřiště v mateřské škole Zvídálek na ulici Malinovského. Za to patří této dárkyni velké poděkování. Ing. Petr Lokaj, odbor investic a rozvoje

6

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

3/2014

Dotace a granty na podporu organizací
Zastupitelstvo města na svém 14. řádném
zasedání dne 24. března schválilo návrh na rozdělení žádostí dle Pravidel pro dotace a granty
z odvodů z loterií a jiných podobných sázkových her. V rozpočtu města Slavkova u Brna
jsou k těmto účelům v letošním roce vyčleněny
finanční prostředky v celkové výši 1 mil. Kč.
Žádosti si podalo celkem 19 oprávněných subjektů, které v souladu s výše uvedenými pra-

vidly a stanovenými podmínkami pro letošní
rok mají nárok ucházet se o předmětnou podporu. Jedná se o fyzické nebo právnické osoby
(občanská spolky, sdružení, obecně prospěšné
společnosti, církevní či náboženské společnosti, jiné právnické osoby), které uspokojují
potřeby obyvatel a neziskového sektoru ve veřejně prospěšných službách a činnostech v oblastech kultury, sportu, zdravotnictví,

církevních i náboženských a svůj projekt realizují na území města Slavkova u Brna. Při hodnocení jednotlivých žádostí byl posuzován
nejen výše uvedený účel použití finančních
zdrojů, ale i dva další základní faktory. Jedná
se o plánované použití finančních prostředků
do údržby, opravy a obnovy majetku a zařízení
sloužící k činnosti organizace, resp. jeho zcela
nové pořízení a plánované použití finančních
prostředků na podporu nadregionálních aktivit
a prezentací, národních či mezinárodních.
Z celkového rozpočtovaného objemu ve výši
1,0 mil. Kč bylo v tomto prvním kole rozděleno 85% těchto finančních prostředků, tedy
850 tis. Kč. Zbývajících 150 tis. Kč bylo prozatím ponecháno v rezervě. Věřím, že tyto finanční prostředky pomohou jednotlivým
žadatelům realizovat jejich plány a záměry
v letošním roce, prezentovat jejich znalosti,
schopnosti a dovednosti, nadání a umění, poskytnou nabídku akcí pro nejširší veřejnost
a stanou se nedílnou součástí společenského,
kulturního a sportovního dění v našem městě.
Všem úspěšným žadatelům přeji za ZM
mnoho úspěchů v jejich činnosti a hodně návštěvníků jejich akcí v roce 2014.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Příspěvky na podporu sportovních aktivit mládeže
Zastupitelstvo města na svém 14. řádném zasedání dne 24. března schválilo na základě doporučení komise RM pro sport a volný čas
příspěvky z rozpočtu města Slavkova u Brna na
podporu činností organizací pracujících s mládeží pro rok 2014. V rozpočtu města Slavkova
u Brna jsou pravidelně a dlouhodobě k podpoře
těchto sportovních a volnočasových aktivit vyčleněny finanční zdroje ve výši 300 000 Kč.
V letošním roce bylo posouzeno celkem 12 žádostí s celkovými nároky ve výši 441 025 Kč.
Komise pečlivě posuzovala oprávněnost požadavků z hlediska účelu podpory, významu akce
i počtu členů organizace s trvalým pobytem ve
Slavkově u Brna. Dotace byly poskytnuty všem
žadatelům, přičemž výše podpory činila v devíti případech 75 % a ve třech případech 50 %

celkově dokladovaných plánovaných nákladů
žadatele na činnost či jmenovitou akci. Ve dvou
případech byla schválena dotace pro fyzické
osoby, Adama Kosíka (biketrial) a Kateřinu
Kaláškovou (plavání), kteří byli shodně ve
dvou předchozích letech vyhlášeni jako sportovci města v kategorii mládeže do 18 let.
Věřím, že poskytnuté finanční prostředky nejen
těmto dvěma, ale i dalším členům našich mládežnických oddílů pomohou v jejich sportovní
či volnočasové činnosti, budou příkladnými reprezentanty svých oddílů i města a stanou se
příkladem pro další své mladší vrstevníky. Za
sebe, Komisi RM pro sport a volný čas i Zastupitelstvo města jim přeji mnoho úspěchů v soutěžním roce 2014.

Žádosti o příspěvky na práci s mládeží

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Záměr pronájmu

Město získalo dotaci z EU na zkvalitnění
sociálně-právní ochrany dětí
Od 1. 2. 2014 město Slavkov u Brna zahájilo
projekt Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov u Brna, který má pomoci
Odboru sociálních věcí MěÚ Slavkov u Brna
zajistit podmínky práce v oblasti péče o děti odpovídající současným standardům.
Jde především o posílení týmu pracovníků
sociálně – právní ochrany dětí o dalšího člena.
Tím bude mít více prostoru pro individuální
práci s dětmi a jejich rodinami. Efektivní práce
sociálních pracovníků MěÚ Slavkov u Brna
bude podpořena prohlubujícím odborným
vzděláváním. Dotace pomůže zařídit a vybavit
pracoviště OSPOD, organizačně podpořit
zavedení nových standardů práce orgánů so-

ciálně-právní ochrany dětí dle vyhlášky
č. 473/2012 Sb., zkvalitnit informování klientů
prostřednictvím webových stránek města tak,
aby bylo poskytnuto v dostatečné šíři, klientům
přístupnou a srozumitelnou formou. Důležitým
krokem bude i rozvoj spolupráce OSPOD Slavkov u Brna s dalšími subjekty spádové oblasti
ORP Slavkov u Brna zapojenými do systému
péče o ohrožené děti uspořádáním workshopů.
Projekt se bude realizovat do června 2015.
Město na něj získalo dotaci z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu 2 073
mil. Kč, která plně pokryje jeho náklady.
Registrační
číslo
projektu
CZ.1.04/3.1.03/C2.00109.

Město Slavkov u Brna v souladu s ustanovením § 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, zveřejňuje záměr
pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy Společenského centra Bonaparte ve Slavkově u Brna, Palackého nám. č. p.126 na poz.
p. č. 966 v k.ú. Slavkov u Brna. Jedná se o prostory v současné době využívané jako sportbar.
Minimální požadované nájemné za užívání
nebytových prostor činí 45 000 Kč/měsíc.
Podrobnější informace o záměru lze získat
osobně u MgA. Martina Křížky v kanceláři
č. 12 naproti sekretariátu starosty, telefonicky
(+420 724 294 069) nebo mailem:
martin.krizka@meuslavkov.cz
Nabídky s uvedením nabízeného nájemného
a záměru využití doručte do 14. 4. 2014 do 17
h. písemně na adresu: Město Slavkov u Brna,
MgA. Martin Křížka, Palackého náměstí 65,
684 01 Slavkov u Brna nebo na podatelnu
Městského úřadu Slavkov u Brna.
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte
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Pietní akt k výročí osvobození
Vážení spoluobčané, dovolte mi, jménem vedení města, vás pozvat na pietní akt, který se
uskuteční v sobotu dne 26. dubna 2014 při příležitosti 69. výročí osvobození našeho města sovětskou armádou od německé okupace během 2.
světové války. Tato vzpomínková akce bude zahájena v 16 hodin u pomníku padlých rudoarmějců v městském zámeckém parku. Po vzdání
holdu hrdinství a statečnosti našich osvoboditelů
a uctění památky zde pochovaných vojínů a poddůstojníků se společně přemístíme na místní hřbitov k pamětní desce se jmény slavkovských
obyvatel, kteří se nevrátili z koncentračních tá-

borů nebo zahynuli ve válečných bojích. Přestože od těchto tragických událostí uplynulo již
dlouhých 69 let, neměli bychom zapomínat na
padlé a zemřelé, kteří své životy položili a ztratili
za naši svobodu a možnost žít v míru. Lidé
v mnoha zemích světa tuto příležitost nemají.
Některé země si válkou v nedávné minulosti prošly a z jejích následků se dodnes vzpamatovávají,
jiné jí v současnosti čelí. Přijďte proto společně
s námi uctít památku padlých hrdinů, kteří zemřeli daleko od svých domovů a svých blízkých
i zabitých a zavražděných našich tehdejších občanů.
Ivan Charvát, starosta města

Výstavba Sparu bude pokračovat
Petr Kolář

Foto: archiv

Koncert Petra Koláře
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na
koncert Petra Koláře s živou kapelou. Jako
předkapela vystoupí The Firearms. Koncert se
koná 18. dubna v 19.30 hodin ve velkém sále
SC Bonaparte ve Slavkově u Brna. Předprodej
vstupenek v Informačním centru na Palackého
náměstí 1 ve Slavkově u Brna, tel. 513 034 156,
e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz. Cena
vstupenek: 390, 340, a 290 Kč.

Město Slavkov u Brna informuje občany na
základě posledního článku uvedeného ve Vyškovských novinách o pokračování výstavby nového obchodního centra v areálu bývalého
cukrovaru. V posledním odstavci bylo uvedeno,
že čekáme na vyjádření zástupce investora, zda
mediální informace o změně majitele obchodních center Interspar mají vliv i na výstavbu ve
Slavkově u Brna. Bylo nám sděleno, že výstavba
bude pokračovat a není ohrožena. Odbor investic
a rozvoje může potvrdit, že nyní projektový ateliér s námi jedná o změnách v projektové dokumentaci a jejich projednání v orgánech města.
Za tímto účelem je nutné uzavřít dodatky ke

smlouvám o majetkoprávních převodech k pozemkům a k uložení veřejných sítí do našich pozemků. Na městský úřad bylo v minulém týdnu
taktéž doručeno oznámení, že stavebník opět zahájit stavební práce dle stavebního povolení,
které lze nyní vykonávat. O konečném termínu
dokončení celé stavby nemáme přesně doložené
informace, ale pokud bychom se bavili o konci
prvního pololetí roku 2015, jedná se dle našeho
názoru o reálný termín. Věříme však, že stavebník se bude snažit otevřít nové obchodní centrum ke konci tohoto roku, ale bude záležet na
rychlosti správního řízení řešícího změnu
stavby. Ing. Petr Lokaj, odbor investic a rozvoje

Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé
lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč
vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné
důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto
výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek v současnosti dosahuje
95 %. Využitím recyklovaných materiálů při
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé města Slavkova u Brna mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném
dvoře na Zlaté Hoře č. p. 1469, v přízemí Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám.

260 nebo v obchodě při nákupu nových výrobků.
Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro
opětovné použití ze zářivek získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další
kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např.
pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty
jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice
či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako
technický materiál nebo v některých případech
i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké
množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
Box na zářivky

Foto: Ekolamp

Zdroj: Ekolamp
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Upozornění živnostníkům
LHŮTA PRO BEZPLATNÉ POŽÁDÁNÍ O KONCESI NA PRODEJ LIHOVIN KONČÍ 17. 4. 2014
Informujeme opětovně touto formou podnikatele, kteří jsou oprávněni k prodeji lihovin na základě volné živnosti, tedy maloobchodní nebo
velkoobchodní prodejce, dále prodejce lihovin
na základě hostinské činnosti (i v dopravních
prostředcích), popřípadě další, že došlo ke dni
17. 10. 2013 ke změně živnostenského zákona,
která se významně dotýká prodeje lihovin.
Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávněni na základě stávajícího
živnostenského oprávnění prodávat kvasný líh,
konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 6 měsíců ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, to je do
17. 4. 2014. Prodávat dál po uvedeném datu lihoviny je možno pouze na základě koncesované
živnosti pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Požádá-li podnikatel ve lhůtě do 17. 4. 2014
živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může
v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo
lihovin na základě stávajícího živnostenského
oprávnění pokračovat do doby pravomocného
rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí
žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Mar-

ným uplynutím této lhůty k podání výše uvedené žádosti o koncesi lihu, konzumního lihu
zaniká právo prodávat kvasný líh, konzumní líh
nebo lihoviny na základě oprávnění na „hostinskou činnost“ a „velkoobchodní a maloobchodní prodej“.
K získání koncese není třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady, žádost o koncesi do tohoto data nepodléhá správnímu poplatku.
Informace k této problematice je možno získat na živnostenském úřadě ve Slavkově
u Brna, tel. 544 121 143, 544 121 146.
Ing. Tamara Fikarová, živnostenský úřad
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Krátký výtah z Výroční zprávy TSMS
TSMS předložily do 77. RM Výroční zprávu
za rok 2013, která má 55 listů formátu A4. Z této
zprávy uvádíme pro představu jen pár informací.
1. Opravy místních komunikací TSMS provedly dodavatelsky opravu výtluků po zimním
období za 342 818 Kč opravu silniční komunikace v ulici Smetanova za 650 502 Kč obnovu
vodorovného značení za 55 897 Kč opravu
a údržbu polních cest v zahrádkářské oblasti za
70 720 Kč.
2. Naše velké poděkování patří občanům
v ulici Smetanova, kteří se aktivně zapojili do
oprav pěší komunikace v této ulici po rekonstrukci kanalizační sítě.
Osmnáct vlastníků rodinných domů vlastními
silami, z vlastních finančních zdrojů opravilo zásadním způsobem chodníky a zelený pás mezi
silnicí a chodníkem.
TSMS pouze zajišťovaly technickou a materiální pomoc. Tito občané ušetřili městu víc jak
300 000 Kč.
Je to druhý obdivuhodný příklad, kdy většina majitelů rodinných domů z jedné ulice nečeká, až jim město opraví chodníky a zeleň před
domy, a vlastním přičiněním a financováním
zvládne opravu veřejného prostoru.
V roce 2012 to bylo 22 vlastníků rodinných
domů v ulici Nerudova a tento mimořádný přístup zopakovalo v roce 2013 18 rodin v ulici
Smetanova a dalších 8 v jiných částech města.
Město tak ušetřilo víc jak 550 000 Kč.
Přiznám se, že je to pro mne velké příjemné
překvapení, že se v dnešní, někdy tak vypjaté
atmosféře najdou příklady sounáležitosti a občanské odpovědnosti.
3. Díky mimořádnému, příznivému počasí
navštívilo naše koupaliště 37 365 evidovaných
návštěvníků. Za 28 roků to bylo 1 131 784 registrovaných návštěvníků.
Přesto, že tržby v roce 2013 nám přinesly
1 848 060 Kč, je provoz bazénu ztrátový. Například spotřeba elektrické energie a vody v průměru na jednoho návštěvníka činí 22,22 Kč.
V 66 provozních dnech byla průměrná návštěvnost 566 osob za den.
4. Úspornostními opatřeními v síti veřejného
osvětlení města jsme i při navýšení světelných
bodů, snížili spotřebu proti roku 1992 o 54 105
kWh.
Spotřeba elektrické energie v síti VO města
v roce 1992 byla 332 623 kWh, v roce 2013
278.578 kWh. Přitom počet světelných bodů za
21 roků narostl o víc jak 50 % na dnešních
1024 ks.
5. Systém svozu bioodpadů a kompostování
vstupuje ve Slavkově u Brna v dubnu 2014 už do
šestého roku. Díky občanům, kteří tento systém

Svoz odpadu ze zeleně
a vydávání kompostu
TSMS sdělují občanům, že svoz zahradního
odpadu bude zahájen v pondělí 31. 3. 2014.
Jedná se o svoz 240 litrových hnědých nádob.
Další svozy 1 x za 14 dnů, vždy v sudé týdny.
Vydávání kompostovacího substrátu kompostu TSMS bude zahájeno ve středu 2. 4.
2014 a dále pak každou sudou středu na Zámecké ulici v Panšule vždy od 14 do 17 hodin.
V ulicích města je umístěno 30 ks zelených
2,5 m3 kontejnerů, které slouží občanům na odkládání biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a veřejného prostranství ve městě. TSMS

Pracovníci TSMS

přijali za svůj, je často Slavkov u Brna uváděn
jako vzorový příklad úspěšné realizace projektu nakládání s odpady ze zeleně.
V průběhu pěti let byl svoz BIO zefektivňován. Původní svoz „hromádek“ je postupně nahrazován svozem 300 ks 240litrových hnědých
nádob rozmístěných do jednotlivých domácností
a především zelených 2,5 m3 kontejnerů rozmístěných v ulicích města.
V roce 2012 jsme začínaly s 10 ks. V roce
2013 město pořídilo dalších 10 ks a v letošním
roce byly doplněny o dalších 10 ks. Od 11.
března 2014 je tak umístěno v ulicích města
30 ks těchto kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad.
Jen za rok 2013 jsme od dubna do listopadu
svezli 862 ks těchto kontejnerů z ulic města. Cel-

Foto: 2x R. Lánský

kově jsme v r. 2013 svezli a v kompostárně zpracovali 870 tun biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad občanů a veřejných ploch města.
Za pět roků je to 3791 tun odpadů ze zeleně
přeměněné v organické hnojivo – kompost
TSMS, který je bezplatně vydáván občanům
města nebo je použit na rekultivaci bývalé
skládky města. O certifikovaný kompost je po
celou dobu velký zájem ze strany občanů.
Další podrobné vyhodnocení práce TSMS za
rok 2013 je uvedeno na www.tsslavkov.cz ve Výroční zprávě.
Děkujeme všem občanům, kteří se s námi
dělí o péči o veřejný prostor města. Vážíme si
všech, kterým není lhostejné životní prostředí
a vzhled města.
Za celý kolektiv TSMS Radoslav Lánský

Den otevřených dveří v MŠ Zazpívej, slavíčku
Mateřská škola Zvídálek pořádá ve čtvrtek
24. dubna v době od 7.30 do 10 hodin Den otevřených dveří v obou budovách mateřské školy
Zvídálek. K návštěvě zveme rodiče s dětmi
i zájemce z řad veřejnosti.

Zápis dětí do MŠ Zvídálek
Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna
připomíná rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2014/2015 se bude konat ve
čtvrtek 24. dubna od 8 do 15 hodin v ředitelně budovy MŠ na Komenského náměstí.
Potřebné tiskopisy k vyplnění si, prosím, vyzvedávejte od 1. dubna v mateřské škole.
K zápisu pak přineste průkaz totožnosti,
rodný list dítěte a vyplněné formuláře.
Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Osadníci z Katanu
DDM Slavkov u Brna pořádá malý kvalifikační turnaj na 13. ročník mistrovství České republiky ve hře Osadníci z Katanu, který se koná
v sobotu 29. března v 10 hodin (registrace od
9.30 h.) v DDM Slavkov u Brna, Komenského
nám. 495. Vítěz získá kvalifikační bod nebo
přímý postup (dle počtu účastníků) do finále.
Finále mistrovství pak proběhne v rámci Olympiády duševních sportů v Praze. Startovné: hráči
do 15 let zdarma, do 18 let 30 Kč, ostatní 50 Kč.
Všechny další informace hledejte na internetových stránkách: www.Deskovehry.cz/Osadnici
– záložka kvalifikace. Přihlášky posílejte na email: DDMosadnici@email.cz.
DDM

Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna vyhlašuje XXVI. ročník dětské soutěže ve zpěvu lidových písní. Soutěžící se zúčastní základních
kol ve své škole. Ředitelé škol odešlou přihlášky
postupujících žáků do okrskového kola do 16. 4.
2014 na adresu DDM Slavkov nebo elektronicky: ddmslavkov@tiscali.cz. Okrskové kolo
proběhne ve čtvrtek 24. dubna ve 14 h. v DDM
Slavkov. První tři z každé kategorie postupují do
finále soutěže! Ceny: 1.–3. místo diplom a věcné
ceny.
Olejníková Ivana, ředitelka DDM

Velikonoční prázdniny
Dům dětí a mládeže ve Slavkově pořádá ve
čtvrtek 17. dubna a v pátek 18. dubna Velikonoční prázdniny s DDM. Začátek vždy od 8.30
do 12.30 hod. (možnost přihlásit i na jednotlivé
dny). Cena je 50 Kč na jeden den. S sebou svačinu, pití a přezůvky. Program: výtvarné práce,
soutěže, hry. Děti je nutné přihlásit předem
a vyplnit přihlášku! Nejpozději do 15. 4 .2014.
Počet míst je omezen, přihlaste se včas! DDM

Hudební večer žáků
Hudební večer žáků ZUŠ Františka France
se koná ve středu 9. dubna v 17 hodin v sále
ZUŠ ve Slavkově u Brna. Srdečně zveme. jj

Beseda Změny na silnici
MK Austerlitz a Město Slavkov u Brna pořádají v sobotu 5. dubna besedu Změny na
silnici 2014, která se koná od 9 do 11 hodin
v SC Bonaparte ve Slavkově u Brna.
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Z Á M E K S L AV K O V – A U S T E R L I T Z
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Čarodějnický víkend na zámku
Chcete letos přežít pálení čarodějnic? Přijďte
poslední dubnový víkend na Zámek Slavkov –
Austerlitz, kde tyto nehumánní praktiky netolerujeme. Naopak jsou tu pro všechny čaroděje
i čarodějky připravena dvě kouzelná odpoledne
plná dobrodružství.
První krok povede návštěvníky na pokladnu
Školy čar a kouzel Austerlitz. Po uhrazení školného (a zápisu do nového ročníku) se vydají
pro své kouzelnické potřeby – kouzelnou hůlku
od paní Flamendrové, aromatické soli a oleje
paní Švábíkové a čarokrásný korálek ze skleněnkové dílny paní Filípkové. Poté se mohou
odebrat na zahájení nového školního roku spolu
s referentkou školy.

Tato netradiční kostýmovaná prohlídka
zámku zavede ve dnech 26. a 27. dubna návštěvníky do části prohlídkové trasy Historických sálů a podzemí zámku, kde namísto
standardního výkladu prožijí jeden (ne)obyčejný den mladých čarodějů. Začínáme dílničkou vždy v 13, 14 a 15 hod. a následuje
oživená prohlídka. V neděli je pro děti připraveno také malování na obličej.
Program je přibližně na 90 minut a vítány
jsou čarodějnické kostýmy (ovšem nejsou podmínkou). Vstupenku je třeba rezervovat na tel.
544
227
548
nebo
e-mailu
hanouskova@zamek-slavkov.cz.
David Kučera, DiS., Zámek Slavkov – Austerlitz

Hrátky s pamětí
Městská knihovna
Slavkov u Brna vás
zve ve čtvrtek 10.
dubna v 17 hod.
v Městské knihovně
Slavkov u Brna na
Hrátky s pamětí.
Seminář o tom, jak
lze mozek trénovat
snadno a s humorem
v každém věku, vede lektorka Zdeňka Adlerová, členka České společnosti pro trénování
paměti a mozkový jogging
Psací potřeby a brýle s sebou. Vstupné dobrovolné. Přihlaste se, prosím, v městské
knihovně, kapacita míst je omezená.

Jarní vyjížďka 2014 v zámeckém parku
V sobotu 12. dubna se můžete těšit na další
ročník Jarní vyjížďky, kterou pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Jezdeckým
klubem Acaballado. Vyjížďka se koná u příležitosti zahájení jezdecké sezóny. Na rozdíl od
Hubertovy jízdy, která celou sezónu ukončuje,
je Jarní vyjížďka nesena v lehkém, crazy duchu
a je volně inspirována masopustním veselím.
Jezdci jsou oblečeni v maškarních kostýmech

a svými vystoupeními se snaží i na návštěvníky
přenést uvolněnou „jarní náladu“.
Hlavní část programu bude slavnostní dekorování jezdců, dále i drobné dovednostní soutěže a vystoupení jezdecké skupiny Kristýny
Lejskové. Pro malé návštěvníky bude připravena možnost se povozit na ponících. Součástí
celé akce, je i vítání jara a loučení se zimou,
formou vynášení Morany.

Jarní vyjížďka se v zámeckém parku uskuteční v čase od 13 do 16 hodin, vstup do
parku je zdarma.
Během návštěvy zámeckého areálu si můžete zároveň nakoupit potřeby pro svoji zahrádku a nejrůznější velikonoční dekorace a to
v rámci zahradního jarmarku v parku a velikonoční výstavy v Rubensově sále.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Poklady nejen z depozitářů
FOTOGRAFIE
K rozsáhlým fondům Zámku Slavkov – Austerlitz patří rovněž fotografická sbírka, která čítá
několik tisíc položek. Lze ji rozdělit do těchto
skupin:
Sbírkové fotografie – fotografie s různými tématy z konce 19. století a zejména z průběhu 20.
století. Tyto fotografie jsou evidované v Centrální evidenci sbírek na MK ČR.
Fotografie dokumentační – dokumentují události na zámku a ve Slavkově u Brna. Jde především o fotografie z konce 20. a počátku 21. stol.
Daguerrotypie – patří k nejvzácnějším předmětům a jde pouze o několik kusů z podsbírky
Kounicové.

Ludvík Leopold Kounic (*8. 4. 1804 † 1852). Ukázka
daguerrotypie ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz

K tomuto fondu lze rovněž přiřadit i menší
skupiny diapozitivů, negativů a negativů na
skleněných tabulkách.
Projekce obrazu na jinou plochu byla v Číně
známá již v 5. stol. př. n. l. V 16. století prováděl pokusy v této oblasti rovněž Leonardo da
Vinci, který celý proces nazval camera obscura.
Camera obscura – v překladu temná místnost,
byla prakticky schránka, která pomocí světla
procházejícího otvorem promítala zachycený
obraz na protější stěnu. Tohoto principu však
využívali především malíři při svých kresbách,
protože daný obraz nebylo možné nijak ustálit
či zafixovat.
K prvním pokusům, při kterých se podařilo
obraz zachytit, patří práce Josepha Nicéphore
Niepce. V roce 1822 (v jiných pramenech se
udává rok 1826) vytvořil snímek na cínové
desce pokryté roztokem asfaltu a petroleje. Aby
snímek vůbec vznikl, musel být exponován
osm hodin při výrazném slunečním osvětlení.
Jako jedna z prvních je uváděna fotografie –
pohled na střechy v Châlon-sur-Saône, kterou
Niepce vytvořil v roce 1827. Heliografie – jak
je popsaná technika označovaná, však kvůli
malé citlivosti materiálů a špatné kvalitě obrazu
nenašla širší uplatnění.
Niepce proto začal pracovat na zdokonalení
celého procesu. Na jeho poznatky navázal a vše
dopracoval až Louis Jacques Mandé Daguerre. První prakticky použitelný fotografický
proces Daguerre zveřejnil 19. srpna 1839. Jeho
metoda spočívala ve využití citlivosti halogenidů stříbra na světlo. Po expozici obrazu se
dále pracovalo s parami rtuti a ustálení obrazu
pak proběhlo v horkém roztoku kuchyňské soli.

Později se používaly rovněž jiné materiály.
Každý obrázek byl originálem a nedaly se z něj
zhotovovat další kopie. Tato technika se dodnes
nazývá daguerrotypie.
Daguerotypie znamenala v oboru fotografování významný pokrok a dodnes se dochovaly
výsledky této techniky používané již před polovinou 19. století. Jde však o velmi citlivý materiál, který zejména na světle a v nevhodných
podmínkách rychle degraduje a jeho restaurování je velmi složité.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází osm daguerrotypií, které zachycují příslušníky české větve rodu Kouniců. Jsou
tak významných dokladem nejstaršího přímého
zpodobnění osobností tohoto významného rodu,
který vlastnil zámek ve Slavkově.
(Pokračování příště)
PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Karel Hynek Mácha: Máj
Byl pozdní večer – první máj…
Někdo si možná vzpomene na verše, které
jsme my, dříve narození recitovali ve škole. Jak
je to ve vzdělávacích ústavech dnes a s Karlem
Hynkem zvláště, nevím. Možná, že dnešní mládež už nezná...
Pět herců slavkovského divadla se odhodlalo
„nést svou kůži na trh“ a nastudovalo scénické
čtení této básně. Nejedná se tedy o inscenování
básně na jevišti, ale o recitaci s doprovodem
světel a zvuků. Zveme vás do dvora Panského
domu (v případě nepříznivého počasí do kulturního domu Bonaparte) ve čtvrtek 1. května
2014 v 20 hodin. Na shledanou.
so
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Předprodeje koncertů Jaromíra Nohavici a Concentus
Moraviae v Informačním centru zahájeny!
V Informačním centru jsou již nyní k zakoupení vstupenky v předprodeji na koncert folkového barda Jaromíra Nohavici a na dva koncerty
v rámci festivalu Concentus Moraviae.

Jaromír Nohavica

Foto: archiv

Koncert Jaromíra Nohavici se koná v zámeckém parku v sobotu 21. června ve 20.30 hodin.
Vstupenky v předprodeji jsou v ceně 390 Kč.
Již 19. mezinárodní hudební festival 13 měst
Concentus Moraviae se letos opět představí
dvěma špičkovými koncerty, z nichž první se
odehraje dne 12. června od 19.30 hodin v Historickém sále slavkovského zámku, kde vystoupí Petr Nouzovský (violoncello) a za
doprovodu světově uznávaného klavíristy Gerárda Wyssa (klavír). Cena zvýhodněné vstupenky na tento koncert v předprodeji je
nabízena za 150 Kč.
Druhý koncert pak se uskuteční nově ve
slavkovském kostele Vzkříšení Páně dne 25.
června od 19.30 hodin, kde se můžete těšit na
špičkovou norskou trumpetistku Tine Thing
Helseth (trubka) a Petra Rajnohu (varhany).
Cena vstupenky v předprodeji 200 Kč.
Zvýhodněná cena vstupenek na Concentus

Moraviae v předprodeji platí pouze do 31. 5.,
proto neváhejte a využijte jí! Bude to stát za to!
Hana Partyková, ZS-A

Slavkovské memento 2014
F E S T I VA L VÁ L E Č N É L I T E R AT U RY FA K T U
O Napoleonovi byl napsán značný počet
knih, více či méně silných, oslavných i zatracujících, románů i faktografických publikací…
Dokladem může být např. fond Napoleonské
knihovny na slavkovském zámku, která ukrývá
přes dva tisíce svazků napoleonské literatury,
a to je rozhodně jen malá část z celosvětové
produkce, která každým rokem narůstá. Téma
„Napoleon?!“ jsme navrhli pro desátý ročník
Slavkovského mementa, jehož vznik byl iniciován právě při příležitosti 200. výročí bitvy tří
císařů u Slavkova, kterou Napoleon díky své
válečné strategii vyhrál. Vyhrát mohou i žáci
základních a středních škol v regionu JmK, ale
i daleko za jeho hranicemi, kteří byli vyzváni
k vytvoření slovesných či výtvarných prací, jejichž obsah se vztahuje ke zmíněné osobnosti

francouzského vojevůdce a státníka. Druhým
námětem je obecné téma „Války – neválky.“
Nad Festivalem převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Michal Hašek,
velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie
ve Vyškově Ing. plk. gšt. Ján Kožiak a starosta
města Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát. Spolupracujeme také s generálním konzulátem
Ruské federace v Brně a pan konzul Andrej
Jevgenjevič Šaraškin přislíbil i osobní účast na
slavnostním vyhlášení.
Festival a jeho zakončení s vyhlášením vítězných literárních prací proběhne na slavkovského zámku v pátek 25. dubna – na
následující den (26. 4.) připadá výročí osvobození města Slavkova v roce 1945, ke kterému
se termínově pořádání Mementa váže. V sou-

vislosti s výročím osvobození se v sobotu uskuteční vzpomínkový akt kladení věnců k pomníku padlých vojáků Rudé armády v zámeckém
parku.
PROGRAM:
11.15
Zahájení festivalu (Historický sál)
Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže a předání cen
Čtení vítězných děl literární soutěže žáků
a studentů
Ukázky činnosti Vojenské akademie Vyškov
v zámeckém parku (průběžně)
Výstava soutěžních výtvarných prací

Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto
akci je zcela volný. Jste srdečně zváni!
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Prodejní zahradnická výstava v zámeckém parku
a Prodejní velikonoční výstava
Další ročník oblíbené jarní zahradnické výstavy bude možné navštívit v pátek 11. dubna
od 12 do 17 hodin a v sobotu 12. dubna od
9 do 17 hodin. Tak jako každoročně si na ní
budete moci zakoupit přísady, balkónovky,
skalničky, stromky, okrasné stromky, keře
a vše, co k zahradničení patří. Kromě zahradnických potřeb a rostlin zde bude k zakoupení
keramika, bižuterie, med, oříšky, občerstvení
a cukrovinky.
Jako další akci na víkend 12. a 13. dubna
jsme pro Vás připravili prodejní velikonoční
výstavu, která bude umístěna v Rubensově sále
slavkovského zámku. Budete si moci nakoupit

kraslice, pomlázky, košíky, a další velikonoční
dekorace. Výstavu bude přístupná během otevírací doby zámku od 9 do 16 hodin.

Jaro klepe na dveře, přijďte se podívat do
zámku! Vstup na obě akce je volný.
Věra Marková, Hana Partyková, ZS-A

Archiv starších vydání Slavkovského
zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Loňská zahradnická výstava

Foto: archiv ZS-A

3/2014

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

2. 4. středa 19.30 hod.

11

DUBEN 2014
Podrobn˘ program kina na:
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CHLAP NA ROZTRHÁNÍ
106 minut
Bývalý profesionální sportovec se snaží odčinit svou minulost tím, že začne trénovat fotbalový tým svého syna.
Bohužel však zjistí, že maminky jeho svěřenců jsou strašně krásné a neposedné a dost těžko se jim odolává. Režie:
Gabriele Muccino. Hrají: Gerard Butler, Uma Thurman, Judy Geer, Joe Chrest, Jon Mack a další. Žánr: Sportovní/
Komedie/ Drama.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

108 minut
5. 4. sobota 19.30 hod. PŘED PŮLNOCÍ
6. 4. neděle 19.30. hod. Jesse a Celine jsou manželé a vychovávají dvě dcery. Oba jsou starší, moudřejší, ale ztracenější. Jako dárek
dostanou od přátel pobyt na jednu noc bez dětí v luxusním hotelu na pláži. Jak může pár, který žije v dlouholetém
vztahu čas trávit? Romantické chvíle narušuje neodbytná realita: rozhovory na téma stereotypní rodinný život,
výchova dětí, práce, nena-plněné sny a přání, zklamání. Režie: Richard Linklater. Hrají: Julie Delpy, Ethan Hawke,
Panos Koronis, Ariane Labed, Walter Lassally. Žánr: Drama/ Romantický. Velmi dobré hodnocení na CSFD.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

Velikonoční pondělí na
zámku a Mezinárodní
den památek
Zámek Slavkov – Austerlitz otevře své brány
návštěvníkům i dne 21. dubna na Velikonoční
pondělí. Přijďte na prohlídku a vezměte své
děti, které na konci obdrží sladkou odměnu.
18. duben patří Mezinárodnímu dni památek
a sídel, na který některé památkové objekty nabízí návštěvníkům různé výhody.
Zámek Slavkov – Austerlitz
se do této akce zapojuje
zpřístupněním
výstavy
Řádů zdarma v průběhu celého dne (od 9 do 16 hodin).

9. 4. středa 19.30 hod.

COLLETE
126 minut
Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické židovky Collete vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy
a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží. Režie: Milan Cieslar. Hrají: Jiří Mádl, Clémence Thioly,
Andy Hryc, Ondřej Vetchý, Petr Vaněk, Michal Dlouhý, Kristina Svarinská a další. Žánr: Drama.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

12. 4. sobota 19.30 hod.

POT A KREV
130 minut
Daniel Lugo (Mark Wahlberg) je sympatický trenér z posilovny, který ve volných chvílích myslí jen na to, jak
bezbolestně zbohatnout. Protože věří, že mu to celkem pálí, vymyslí plán, do něhož zasvětí dva kumpány. Ten plán
je geniálně jednoduchý. Unesou Danielova bohatého klienta, obchodníka Victora Kershawa (Tony Shalhoub) a za
kufr peněz ho zase pustí na svobodu. Plán ale selže hned v samém zárodku. Režie: Michael Bay. Dále hrají: Ed
Harris, Tony Plana, Rob Corddry, Rebel Wilson. Žánr: Krimi/ Akční/ Komedie.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 15 let

13. 4. neděle 16.30 hod.

LEGENDÁRNÍ PARTA
93 minut
Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů,
a ta se ho pokusí zastavit. Její členové jsou skutečně legendární. Provázejí každého z nás od dětství, ale nikoho asi
ještě nenapadlo, že by ti, kdo rozdávají dětem radost, taky uměli rozdávat rány. Animovaný, repríza.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

16. 4. středa 19.30 hod.

PLÁN ÚTĚKU
115 minut
Ray Breslin je útěkář na objednávku. Živí se totiž jako expert na infrastrukturu vězeňských zařízení. Nechává se
v nich zavírat a hledá skuliny v zabezpečovacích systémech. Nyní nastupuje výkon trestu k nové zakázce, ale ouha:
vězeňský komplex byl kompletně postaven na základě jeho poznatků a připomínek k zabezpečení věznic. Režie:
Mikael Hafstrom. Hrají: Sylvester Stallone, Arnold Schvarzenegger, Vinnie Jones, Amy Ryan, Sam Neill, Faran Tahir.
Žánr: Akční. Dobré hodnocení na CSFD.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

20. 4. neděle 16.30 hod.

PTAČÍ ÚLET
85 minut
Film je příběhem dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Cíl je jasný-ukradnout vládní stroj času,
vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy! Animovaná
rodinná komedie je plná dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

23. 4. středa 19.30 hod.

KAMEŇÁK 4
88 minut
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov. Pepanovi odjela žena Vilma do
Austrálie za jejich dcerou a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti. Kolem Pepana usilovně
krouží učitelka Vlasta, která vycítila příležitost zaplnit místo po Vilmě. Pepan je však zaneprázdněn novou
budoucností – stal se starostou Kameňákova. Režie: Ján Novák. Hrají: V. Vydra ml., D. Morávková, J. Laufer, L. Lipský,
B. Klepl, Z. Srstka, M. Dejdar, J. Krampol, J. Pomeje a další. Žánr: Komedie.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 15 let

26. 4. sobota 19.30 hod.

LÁSKY ČAS
123 minut
Tim je naprosto obyčejný nesmělý jedenadvacetiletý Brit, který má starostlivou matku, potrhlou sestru, úžasného
otce a žádnou holku. To se má brzy změnit, jelikož Tim právě dozrál do věku, kdy mu tatínek prozradí rodové
tajemství. Všichni mužští členové tohoto rodu totiž mohou tak trochu cestovat v čase. „Tak trochu“ v tomto případě
znamená, že se můžou vracet jen do minulosti, k událostem, které oni sami prožili. Režie: Richard Curtis. Hrají: Bill
Nighy, Lydia Wilson, Lindsay Duncan, Tom Hollander, Margot Robbie, Will Merrick a další. Žánr: Komedie/ Drama/
Romantický.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

27. 4. neděle 19.30 hod.

CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ

85 minut
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích.
Hlavními postavami filmu jsou věrozvěsti Konstantin (později známý jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří byli
prohlášeni za svaté a jsou označeni jako Apoštolové Slovanů. Režie: Petr Nikolajev. Hrají: R. Zach, O. Novák, J.
Abrhám, R. Fidlerová, P. Borovec, M. Roden, T. Racek, T. Vaněk a další.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

30. 4. středa 19.30 hod.

U KONCE SVĚTA
109 minut
Tahle putyka stojící v ospalém městečku Newton Haven, je zajímavá snad jen tím, že má být cílem velmi odvážného
pivního maratónu pětice kamarádů. Ti se ho pokusili „doběhnout“ už před lety, ale tehdy na ně bylo tempo 12 piv
za jednu noc, příliš. Pak je osud zavál na všechny strany, než se Gary rozhodl přemluvit ostatní kumpány a společně
se po letech vydají domů. Jenže Newton Haven je nevítá zrovna s otevřenou náručí. Stačí prvních pár piv a několik
velmi bizarních příhod, aby si uvědomili, že v tomhle městě něco nebo někdo smrdí. Režie: Edgar Wright. Hrají:
Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman, Eddie Marsan, Paddy Considine a další. Žánr: Sci-Fi/ Akční/ Komedie.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

Hana Partyková, ZS-A

Hele, lidi
Mezi námi žijí i ti, kteří nemají tolik štěstí,
aby mohli používat všech pět smyslů jako většina z nás. Každý ví, jak se cítí, když se na
chvíli ocitne ve tmě. A někdo v té tmě víceméně stráví celý život.
Jak se s tímto problémem vyrovnávají zrakově postižení lidé, to se nedávno dozvěděli v
ZŠ Komenského žáci čtvrtých tříd. Vyzkoušeli
si hmatovou abecedu a slepecké písmo, prošli
se po prostoru s bílou holí, snažili se podle
zvuku poznat, o jakou jde činnost, a to všechno
se zavázanýma očima.
A nejen to. Dozvěděli se, jak pomoct nevidomému člověku v cizím prostředí, podle čeho
se slabozrací pohybují v městské dopravě, zejména na přechodech, prohlédli si sochy – umělecká díla slepých sochařů. Také se zkoušeli
pohybovat na kolečkovém křesle – to kdyby
slepý člověk navíc ztratil možnost chodit.
A co děti zajímalo nejvíc? Jak se mezi sebou
dorozumívají hluchoněmí. Věřte, že velmi složitě a dlouho se to musí učit.
Nakonec si všichni vymodelovali z hlíny obličej, který jim po vyschnutí zůstane na památku, a bude připomínat, jak důležitých je
našich pět smyslů.
Mgr. Jana Formánková
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Slavnostní otevření školní zahrady
V úterý 22. dubna u příležitosti Dne Země, jsme se rozhodli otevřít naši školní
zahradu. Od března 2013 do
května 2014 v ní realizujeme
projekt Přírodní školní zahrada, ve kterém nám
jde o vybudování přírodní učebny, která bude
sloužit žákům nejen k výuce, ale i k odpočinku.
Na zahradě již máme realizované vyvýšené záhony, bylinkovou spirálu, přírodní jezírko,
smyslový chodníček, hmyzí hotel a hlavně venkovní učebnu. Nyní dokončujeme terénní
úpravy.
Vše je doplněno stromy, keři, vybaveno mobiliářem (lavičky, odpadkové koše). Zbývá osadit informační tabule.
Finanční prostředky poskytlo MŽP ČR ve
výši 70 000 Kč a rozpočet školy.
Školní zahrady byly od 19. století součástí
každé školy. Výuka často probíhala pod širým

nebem a pro děti to nebyla
žádná vzácnost. Stejně tak
téměř každé dítě vědělo, jak se
pěstují brambory, cibule,
mrkev, že na chleba je třeba
vypěstovat obilí, že vajíčka snáší slepice
a mléko dává kráva. Náš život se na počátku 21.
století přizpůsobil neustále se zrychlujícímu vývoji elektroniky, médií a vzniku sociálních sítí,
což vedlo k odtržení většiny současných děti
od přírody. Rozmanitou zeleninu, ovoce, na
jaké si člověk vzpomene, nejrůznější potraviny,
znají děti pouze z regálů supermarketů. Na
otázku „Kde a jak se co pěstuje?“ často odpovídají „A nač to potřebujeme vědět?“
Myšlenka na vznik školní zahrady se začala
rodit v roce 2009. Ztráta pozemku pro výuku
pěstitelských prací, časově náročná dostupnost
obory, rybníka a dalších přírodních lokalit, to
byly podněty pro začátek budování školní za-

Vladimír Soukop

Úspěchy gymnastů

Sportovní třída
V ZŠ Komenského budeme otvírat od školního roku 2014/2015 další třídu se sportovním
zaměřením.
Cílem zřízení této třídy je poskytnout dětem,
které jsou organizovány ve sportovních klubech
působících na území Slavkova a okolí, dětem se
zájmem o sport a sportovní aktivity odborné pedagogické vedení při hlubším rozvoji pohybových dovedností, všeobecné sportovní přípravě
a v neposlední řadě při tréninkovém procesu ve
zvoleném sportovním odvětví. V rámci dané
třídy bude poskytnut prostor pro uplatnění zaměření na konkrétní sport – golf, tenis, cheerleading a florbal.
Vzdělávací program zahrnuje především všeobecnou sportovní přípravu a dále výše uvedené
sporty: golf, tenis, cheerleading a florbal. Doplňujícími sporty jsou sportovní gymnastika, teamgym, fotbal, softbal, basketbal, atletika,
házená a v letních měsících plavání.
Třída bude otevřena pro žáky, kteří v příštím

hrady. Chtěli jsme přírodu dětem přiblížit
a školní dvůr se přímo nabízel.
Naše školní zahrada je v podstatě učebnou,
stejně důležitou jako je počítačová učebna nebo
tělocvična. Je to prostor pro získávání pracovních dovedností, ověřování teoretických informací z výuky, místo k uskutečňování
projektového vyučování, sžívání třídních kolektivů i místo k odpočinku a relaxaci. Přírodní
prvky, které jsme zde vybudovali, slouží dětem
jako prostředek k pronikání do tajů přírody
a k jejich pochopení. Seznamte se s nimi. Projděte si jednotlivá stanoviště a zkuste odpovědět
na otázky.
Budeme Vás očekávat v úterý 22. dubna v 15
h v naší nové přírodní učebně. A kdo chce mít
památku na tento den, může si v naší zahradě
vsadit rostlinku, kterou si přinese. Srdečně zvou
žáci a učitelé školy.

školním roce budou nastupovat do 6. ročníku.
Pro rodiče těchto dětí (nynějších páťáků) bude
uspořádaná schůzka v úterý 8. dubna v 16.30
h, kde se rodiče dozví, jak bude probíhat vzdělávací program, talentové zkoušky a podmínky
pro zařazení žáka do třídy.
Podmínkou pro přijetí je účast na talentových
zkouškách. Zde se hodnotí:
• výkony uchazeče, kterých dosáhne v 5 disciplínách zahrnutých v Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů (běh na 60m, dribling s basketbalovým míčem, hod medicimbalem vzad,
leh-sed po dobu dvou minut, trojskok z místa)
• dovednosti a schopnosti, které uchazeč
předvede ve vybraném sportu
• bude přihlédnuto ke členství v partnerských
klubech a reprezentaci ve sportu v předešlých
letech
Na webu školy si můžete stáhnout přihlášku
a požadavky k talentové zkoušce.
Vladimír Soukop

Žáci a žákyně z naší školy 13. března dosáhli
mimořádných úspěchů v krajském kole ve sportovní gymnastice. Vzorně připravený závod,
v němž šlo zároveň i o postupy do celostátního
finále, shromáždil na startu téměř 60 závodníků
a závodnic ze sedmi škol Jihomoravského kraje.
Poprvé se na start postavilo i družstvo slavkovských hochů ve složení Tomáš Přichystal,
Jan Daniel a Patrik Zaoral, které ve své premiéře
získalo 2. místo. V klání mladších i starších
žákyň vyhrála ZŠ Komenského Slavkov. V jednotlivkyních v kategorii mladších žákyň obsadila naše děvčata tato místa: 1. Přichystalová
Anna, 2. Hadincová Barbora, 3. Rotroeklová
Kateřina a 5. Divácká Diana. Starší děvčata získala: 1. místo Macharová Sabina, 2. Martínková Daniela, 4. Mannerová Kristýna a 10.
Vojtková Markéta. Všem soutěžícím blahopřejeme a postupujícím starším dívkám budeme
držet pěsti pro úspěšnou reprezentaci v republikovém finále, které se letos bude konat v Prostějově.
R. Macharová

Pohybové skladby Brno
Dne 20. března se konalo v Brně Krajské kolo
v pohybových skladbách. Jako každoročně i ZŠ
Komenského ze Slavkova vyslala své zástupce,
aby se pokusili vybojovat v hale TJ Tesla BrnoLesná, mezi dobře připravenou konkurencí, co
nejlepší pozice. Soutěžilo se ve třech kategoriích – první stupeň základních škol, druhý stupeň
základních škol a studenti středních škol.
Naše početné seskupení pod vedením a bedlivým dozorem paní Mgr. Renáty Macharové se
počalo scházet již 7.30 h. Na místo konání jsme
dorazili těsně před devátou hodinou. Děti byly
usměvavé a s nadšením se ihned po příchodu
a nutné registraci začaly rozcvičovat. Zanedlouho proběhl úvodní nástup všech týmů.
Jako první se za ZŠ Komenského a s pořadovým číslem dvě představila porotě i publiku dvanáctičlenná skupina děvčátek z prvního stupně,
se svojí skladbou „Pohyb je hra“ (ve složení:
Müllerová Sára,Smutná Magdalena, Šilerová
Denisa, Šilerová Monika, Čechová Monika, Při-

chystalová Anna, Hráčková Kristýna, Rotroeklová Kateřina, Divácká Diana, Hadincová Barbora, Manerová Amélie Margot, Hrubá Iveta). Ve
své sestavě dokázala zaujmout porotu pozdravem
sestaveným z jejich těl, svižnou pohybovou choreografií i předvedenými vyhazovanými prvky.
Jejich výkon byl z hlediště oceněn bouřlivým
potleskem. Nutno dodat, že pro některé holčičky
to bylo jejich první veřejné vystoupení.
Seskupení „Létající hvězdy“ složené z jedenácti děvčat a dvou chlapců, (Čermáková Žaneta,
Daniel Jan, Dočekalová Klára, Hudcová Michaela, Kejdová Veronica, Krejčířová Michaela, Kučerová Anita, Macharová Sabina, Mannerová
Kristýna, Martínková Daniela, Přichystal Tomáš,
Suková Michaela, Zittová Andrea) opět předvedlo fantastický výkon plný akrobatických
prvků, gymnastických řad s vysokou obtížností,
zvedaček se saltovými výhozy a vše v rychlém
tempu taneční choreografie.
V nejmladší kategorii děvčátka vybojovala

krásné druhé místo. Létající hvězdy zaslouženě
obhájily kov nejcennější. Na všech tvářích bylo
znát velkou radost, že se jejich skladby líbily
nejen porotě, ale i publiku, které dokázalo ocenit
předvedené výkony, za kterými stojí mnohahodinová příprava. Po náročném dni jsme se vraceli
unavení, ale šťastní.
Před nadcházející soutěží MČR v cheerleadingu děti ze ZŠ Komenského předvedly skvělou formu. Přejme jim, ať se daří i nadále.
Přichystalová Pavla

Sběr papíru
Šetříme naše lesy a sbíráme starý papír.
Svázaný starý papír můžete odevzdat v úterý
15. dubna od 7 do 15 hodin u staré tělocvičny (Svojsíkův park). Třída nejlepších
sběračů vyhraje stolní fotbal.
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Recitační soutěž
Ve čtvrtek 27. února a v úterý 4. března proběhla v naší škole „ Recitační soutěž“.
Nejlepší recitátoři z každé třídy postoupili do
dalšího kola. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
I. kategorie: 2. a 3. ročník, II. kategorie: 4. a 5.
ročník. Hodnotil se celkový projev, výraz při
přednesu a zvládnutí textu. Všechny výkony
byly velmi vyrovnané, soutěžící se velmi dobře
připravili. Porota tak měla opravdu těžké rozhodování.
Výherci – I. kategorie: 1. Marian Karkoška
(III.); 2. Markéta Moudrá (II.), Samuel Vinkler
(III.); 3. Viktor Paulas (II.), Ludmila Felingerová (II.), Amálie Foltínová (III.)
II. kategorie: 1. Aneta Jeřábková (V.A); 2.
Adéla Žáková (V.A); 3. Zdeněk Novák ( IV.)
Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.

Návštěva divadelního
představení
V rámci festivalu Slavkovské divadelní dny
se žáci naší školy zúčastnili hned dvou představení. Děti z prvního stupně si s chutí zazpívaly
známé melodie u pohádky Princové jsou na
draka v podání jiříkovického divadelního souboru Stodola.
Starší žáci zhlédli komedii Truffaldino, kterou na motivy známé Goldoniho hry Sluha dvou
pánů nastudovalo slavkovské Farní divadlo
Simsala Bim. Díky veselému ději, vtipným dialogům a hlavně skvělému hereckému nasazení
všech účinkujících se všichni výborně bavili.

Šachový turnaj

Foto: archiv školy

Šachový turnaj
Dne 12. března se v ZŠ Tyršova uskutečnil
již druhý ročník šachového turnaje žáků slavkovských základních škol. Letos se turnaje se
zúčastnilo celkem 14 žáků.
Po dvouhodinovém boji u šachovnic získal
v kategorii mladších žáků 3. místo Jakub Šimoník (6. B, ZŠ Tyršova), 2. místo Artur Duhanský
(6. B, ZŠ Tyršova) a 1. místo Ondřej Válka (5.
B, ZŠ Tyršova). V kategorii starších žáků pak

jednoznačně zvítězil Dominik Odrazil (9. A, ZŠ
Tyršova), následován na 2. místě Lukášem Borovským (8. B, ZŠ Komenského). Třetí místo
obsadil Matouš Jurajda (9. B, ZŠ Tyršova).
Poděkování za pomoc při organizaci turnaje
náleží Šachovému klubu DDM Slavkov u Brna,
zejména trenérům Bc. Vítu Vykoukalovi a panu
Ing. Miroslavu Mertovi, který působil ve funkci
rozhodčího.

Spolupráce s Úřadem práce Vyškov

Práce truhláře

Foto: archiv školy

Truhláři ISŠ ve Florencii
Ve dnech 31. 1.–3. 3. jsme se účastnili odborné stáže ve Florencii v rámci projektu Leonardo da Vinci. Naše ubytování se nacházelo
v odlehlejší části města, odkud cesta trvala do
centra zhruba 15 minut autobusem. Do Itálie
jsme jeli dva. Jeden z nás pracoval pro concertohotels, kde náplní bylo opravování a údržba
nábytku po síti hotelů jak ve Florencii, tak
i v Miláně. Druhý byl ve firmě Marchiani Augusto di Romanelli Leonardo, která se specializuje na výrobu a restaurování rámů obrazů,
popřípadě drobných prací na opravách nábytku.
Dílna byla umístěna v nejstarší části města, ve
které je podobných dílen mnoho. Víkendy jsme
využívali jak pro odpočinek, tak i pro návštěvy
památek nebo výlety po okolí. Cílem této stáže
bylo naučit nás něco nového a poznat cizí zem.
Podle mého názoru jsme si odnesli mnohem
víc. Ať už to jsou nové nápady, motivace do budoucna nebo větší samostatnost.
M. Vojtíšek a M. Šmída, ISŠ

Jako každý rok, tak i letos navštívili žáci vycházejících ročníků ISŠ Úřad práce Vyškov.
Co se chtěli dozvědět? Co je zajímalo?
Především možnosti pracovních příležitostí po
získání výučního listu či maturitního vysvědčení a v případě nezaměstnanosti - jaké jsou
další postupy při získávání práce a finanční
podpory uchazečů o práci.
Pracovník Úřadu práce Ing. Novotný se nejprve seznámil s žáky, kteří mu sdělili své plány
do budoucnosti. Vysvětlil nám nejen situaci na
okrese Vyškov v oblasti zaměstnanosti, ale
i možnosti, které mají nezaměstnaní při získávání práce.

Zajímavá je i nabídka dalšího vzdělávání na
různých školách. Novinkou je zkrácená forma
studia v učebních oborech na naší škole a ve
Vyškově. Podmínkou k přijetí na toto zkrácené
studium je výuční list nebo maturita. A tak se
mohou mladí i starší zájemci vyučit během jednoho roku v oboru Kuchař-číšník, Automechanik či Truhlář.
Získané poznatky z Úřadu práce uplatní žáci
nejen v osobním životě, ale i při závěrečných
zkouškách v otázkách ze světa práce.
Exkurze byla velmi přínosná i příjemná, žáci
odcházeli domů spokojeni a plni dojmů.
Ing. V. Otáhalová, ISŠ

Další úspěch v soutěži!
SAPERE je mezinárodní nezisková organizace, která ve spolupráci se společností
COFET, a.s. organizuje již 4. ročník soutěže
„SAPERE – vědět, jak žít“. Naše škola (ISŠ ve
Slavkově u Brna) se již druhým rokem účastní
této soutěže. Po úspěchu školního a okresního
kola jsme postoupili do krajského kola, kde
jsme se umístili na krásném druhém místě ve
velmi vysoké konkurenci gymnázií z Jihomoravského kraje. Získali jsme plný počet bodů,
porazili nás pouze kratším časem loňští vítězové celorepublikového kola z Gymnázia Boskovice.

Naši školu zastupovali žáci, kteří byli nejúspěšnější ve školním kole Valiašek F. z oboru
kuchař – číšník a Korta J. a Silná N. z oboru
hotelnictví. Tito žáci vytvořili soutěžní tým,
který prověřil znalosti z oblasti zdravé výživy
a zdravého životního stylu. Našim žákům patří
poděkování a pochvala za úspěšnou reprezentaci naší školy.
Více informací o soutěži je možné najít
na internetových stránkách http://www.saperesoutez.cz/
nebo
na
facebooku
www.facebook.com/saperevedetjakzit.
Ing. Bc. L. Svobodová, ISŠ
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, kulhankova@iss-slavkov.eu

Automechanik junior
Rok uběhl jako voda a už zde byla opět odborná soutěž automechaniků 3. ročníků. Pořadatelem letošního jubilejního 20. ročníku byla
Střední odborná škola a střední odborné učiliště
André Citroëna v Boskovicích. Naši školu reprezentoval žák 3. ročníku – Jan Formánek.
Soutěž byla opravdu náročná. Ze všech 7 škol
Jihomoravského kraje byli vybráni nejlepší
z nejlepších. Celkem se zapojilo do soutěže 14
žáků. V první teoretické části si žáci prověřili
znalosti v testu odborných znalostí, dále pak plnili 7 úkolů v poznávání jednotlivých částí, akčních členů a přípravků používaných při
opravách jak nákladních, tak i osobních vozidel.
Toto bylo opravdu náročné, protože některé
věci viděli i odborníci z praxe poprvé! Ve druhé
části pak žáci předvedli své dovednosti v 7

praktických úkolech z oblasti oprav a diagnostiky vozidel. Naše škola se opět neztratila díky
Honzovi Formánkovi, který prokázal velmi
dobré znalosti a dovednosti ve svém oboru. Po
sečtení všech výsledků z jednotlivých částí soutěže se Honza umístil na krásném 8. místě.
Tímto bych mu chtěl poděkovat za vzornou přípravu a zodpovědný přístup k soutěži. Všichni
žáci si bez rozdílu pořadí odnesli pěkné a hodnotné ceny. Pevně věřím, že Honza, pokud bude
dál pokračovat ve svém oboru, bude určitě přínosem pro autoopravárenství.
A to ještě není všechno. Honza se přihlásil
do další krajské soutěže, kterou bude pořádat
naše škola v měsíci dubnu. Je to soutěž mladých
automechaniků ve zručnosti ovládání osobního
automobilu AUTOMOBILEUM 2014 a už se

Amundsen Cup Blansko 2014
Dne 19. března se konal v Blansku již 11. ročník barmanské soutěže Amundsen Cup. Soutěž
probíhala v pěkných prostorách velkého sálu
Dělnického domu. Soutěžili mladí žáci odborných škol gastronomického zaměření z celé jižní
Moravy. Bohatý byl i doprovodný program, např.
mladé barmanky se mohly nechat nalíčit od profesionálních vizážistů. Zajímavé byly i soutěže
o ceny. Naši školu reprezentovaly žákyně oboru
kuchař – číšník a hotelnictví. Absolutním vítě-

Také vedení školy děkuje nejen Janu Formánkovi za vzornou reprezentaci školy, ale
také Ing. Vodákovi, p. Krahulovi a p. Čajkovi,
kteří Honzu na soutěž připravovali.

zem soutěže se stala naše žákyně N. Škrobová,
I. Vaněrková obsadila 2. místo, M. Čadíková získala ocenění pro nejsympatičtější barmanku
a na soutěži nás také reprezentovala T. Langová.
Děvčata pro soutěž připravovala p. Novoměstská
a Bc. Procházková. Všem děkujeme za předvedené výkony, vyučujícím patří poděkování za
perfektní přípravu našich žákyň a našim „barmankám“ přejeme hodně dalších studijních
i soutěžních úspěchů.
ISŠ

Soutěž v Kroměříži

a techniku k dokonalosti. Jediná vada na kráse
celého kurzu bylo pár úrazů, které, jak už to tak
bývá, se staly v poslední den kurzu. Alespoň
jsme vyzkoušeli, jak pracuje integrovaný záchranný systém v Olomouckém kraji. Závěrem
je třeba poděkovat instruktorům Jiřímu Lekavému, Jiřímu Moudrému a Rudolfu Vaňurovi
za perfektně provedenou práci. Dále lze konstatovat, že lyžařský kurz splnil veškerá očekávání a nezbývá jen doufat, že příští rok
pojedeme znovu.
Sportu zdar a lyžování zvlášť!
Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Salima Brno
Ve středu 26. února jsme se s naší třídou
zúčastnili potravinářského veletrhu SALIMA
na brněnském výstavišti. Nejdříve jsme se šli
všichni podívat ke stánku, ve kterém reprezentovali žáci naši školu. Potom jsme se po skupinkách rozešli do pavilonů, kde se veletrh konal.
Měli jsme možnost vidět stroje, kterými se vyrábí různé potraviny, byli jsme svědky soutěže
,,Pekař roku”, viděli jsme výrobu pravých belgických pralinek, které jsme hned poté mohli
ochutnat. Cukrářky, které vyráběly tyto pralinky, také v průběhu dne vytvořily z rozpuštěné
čokolády strom, který vypadal opravdu realisticky. Po celém areálu BVV byly k vidění nápadité a velmi krásně zdobené dorty. Z nápojů
bylo k degustaci mnoho druhů vína z různých
krajů, také piva, čaje a samozřejmě kávy. Z jídla
zde byly k vidění či ochutnání například různé
druhy sýrů, salámů, pudinků, flambovaného

Foto: archiv školy

Kulhánková Vlad., ISŠ

Lyžařský kurz pod Sněžníkem
I přes nepřízeň paní zimy se od 10. do 14.
února stalo přechodným bydlištěm účastníků
lyžařského kurzu Staré Město pod Sněžníkem.
V pondělí ihned po příjezdu a ubytování začal
lyžařský výcvik rozřazováním do družstev
a výuka lyžování a snowboardingu na uměle
zasněžené sjezdovce ski areálu Kunčice. Úterý
pršelo tak, že i ptáci raději nelétali, a proto celý
den byl vyplněn náhradním programem, v kterém byla zahrnuta přednáška člena horské
služby a odpolední turnaj v bowlingu. Ve středu
a čtvrtek už bylo počasí parádní, a tak jsme na
kunčických svazích pilovali lyžařské umění

Před učilištěm A. Citroena

moc těší, jak změří své síly se svými kolegy
z ostatních škol. Určitě mu budeme všichni
držet palce, ať dopadne co nejlépe. Ještě jednou
mu blahopřeji a zároveň děkuji všem, kteří se
podíleli na jeho výsledcích.
L. Čajka, ISŠ

ovoce a zmrzliny, která zde byla zastoupena
v největším počtu. Se spolužáky jsme se měli
znovu sejít opět u našeho školního stánku. Návštěva SALIMY se nám velmi líbila a obohatila
nás v oblasti potravinářství. Budeme rádi, když
za dva roky dostaneme příležitost ji zase navštívit!
V. Zapletalová a M. Vilímová, ISŠ

Salima Brno

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy

Kroměřížská koktejlová
soutěž v míchání nápojů
Dne 12. února proběhla v Hotelové škole
Kroměříž koktejlová soutěž v míchání nápojů.
Současně probíhala soutěž mladých i profesionálních baristů. Po celý den se bylo na co
dívat a všude se vznášela krásná vůně kávy připravované soutěžícími baristy. Míchané nápoje
měly jako povinnou složku nový výrobek firmy
R. Jelínek slivovici Bohemia Honey. Naší školu
za barmany reprezentovaly žákyně hotelové
školy M. Pavlincová a T. Langová. Oběma žákyním děkujeme za pěkné umístění v první desítce a vzornou reprezentaci naší školy.
M. Novoměstská, ISŠ

ISŠ Slavkov u Brna
a SALIMA 2014
Dne 26. února proběhla velice úspěšná prezentace naší školy na mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA 2014 v rámci
expozice gastronomických škol JMK. Žáci
oboru hotelnictví a kuchař - číšník předváděli
míchání horkých a studených nápojů, flambování palačinek, vyřezávání z ovoce a zeleniny,
pečení a zdobení perníčků. Samozřejmostí byla
možnost ochutnat jednotlivé produkty žáků
a malý catering pro VIP hosty s cukrářskými
výrobky a výrobky studené kuchyně. Všem organizátorům i samotným účastníkům veletrhu
patří velké poděkování.
Ing. V. Bábek, ISŠ
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Milan Májek a syn

Prodejní doba:

HUTNÍ MATERIÁL

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

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

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

10 LET S VÁMI

www.slavkov-hutnimaterial.cz

ZKOLAUDOVÁNO!

Lohmann & Rauscher, s. r. o., dceřiná společnost nadnárodního koncernu,
zabývající se výrobou a prodejem zdravotnického materiálu, kosmetiky
a hygienických potřeb, přijme nového spolupracovníka na pozici:

Technik

Požadujeme:
•
•
•
•
•

vzdělání VŠ, ÚSO strojní, elektro nebo textilní,
dobrá znalost projekt managementu,
pokročilá znalost NJ nebo AJ podmínkou,
počítačová gramotnost MS Office, SAP předností,
znalost práce s technickou dokumentací a normami

•
•
•
•

řízení projektů výrobní firmy,
optimalizace procesů řízení a výroby,
instalace nových strojů pro výrobu ve Slavkově u Brna,
koordinace zavádění nové výroby do fáze zkušebního
provozu

Náplň práce:

Nabízíme:
• trvalé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí,
• práce ve Slavkově u Brna,
• možnost kariérního růstu, funkce vedoucího technika
pro celou ČR
• motivující mzdu a systém zaměstnaneckých bonusů,
• nástup po dohodě
Pokud tento inzerát vzbudil váš zájem, zašlete prosím vaše CV
a motivační dopis v NĚMČINĚ na níže uvedenou adresu:
Lohmann & Rauscher s. r. o.
Bučovická 256
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 425 681
Eva.Schroederova@cz.lrmed.com

PRODEJ BYTŮ A RD
K nastěhování listopad 2013
www.RezidenceAusterlitz.cz
.cz
cz
gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,
e-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

NOVĚ
Od měsíce března

obědové menu

Rybí hody
28. až 30. března 2014
Jedná se výhradně o chlazené mořské
a sladkovodní ryby připravované našimi kuchaři
doplněné o kvalitní česká a zahraniční vína.

Rezervace na tel.: 777 026 923 J. Zukal

Na Golfovém hřišti 1510
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 588
e-mail: info@hotelausterlitz.cz
www.hotelausterlitz.cz

Lohmann & Rauscher, s. r. o., dceřiná společnost nadnárodního
koncernu, zabývající se výrobou a prodejem zdravotnického materiálu,
kosmetiky a hygienických potřeb, přijme
nového spolupracovníka / spolupracovnici pro pozici:

Disponent /-ka
Požadujeme:
•
•
•
•
•
•

vzdělání min. SŠ
znalost NJ slovem i písmem
znalost AJ výhodou
počítačová gramotnost MS Office, SAP výhodou
komunikativnost, schopnost řešit problémy
pracovní zkušenosti výhodou, ale ne podmínkou

•
•
•
•

trvalé zaměstnání ve firmě se zahraniční účastí
pracovní náplň v mladém dynamickém týmu
motivující odměňování
nástup co nejdříve

Nabízíme:

Pokud tento inzerát vzbudil váš zájem, zašlete laskavě písemný
životopis v německém jazyce na níže uvedenou adresu. K životopisu
připojte prosím vaši představu finančního ohodnocení.
Lohmann & Rauscher s. r. o.
Bučovická 256
684 01 Slavkov u Brna
Eva.Schroederova@cz.lrmed.com
Tel.: 544 425 681

Poradenská kancelář
PRODEJ
• bylinné přípravky pro děti i dospělé
MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny –
mladý (zelený) ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství
Tel. 604 994 476
Marie Zdražilová
Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

UŽIJTE SI LETOŠNÍ LÉTO V POHODLÍ

Palackého n. 87
Slavkov u Brna
tel. 777 55 64 88
www.elioptik.cz
sluneční brýle • dioptrické i multifokální sluneční brýle • samozabarvovací brýlové čočky
polarizační sluneční brýle • sportovní dioptrické sluneční brýle • kontaktní čočky

Eli optik s.r.o.

využijte akční jarní nabídky (info v optice)

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

Rozměr
Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

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

AUTOSERVIS – PNEUSERVIS
DIAGNOSTICKÉ A AUTOELEKTRO CENTRUM
Čs. armády 217, Slavkov u Brna
(areál STK)

Tel.: 722 664 661 nebo 544 227 387
E-mail: servis@auto-energy.cz
www.auto-energy.cz
Vážení zákazníci, rádi Vám
pomůžeme s jakýmkoliv
problémem na Vašem vozidle.
Přijďte se podívat.

Ostravská travesti skupina

DIVOKÉ KOâKY
vystoupí s 2hodinovým NOVÝM programem v pátek
6. června od 19 hodin v sále Bonaparte ve Slavkově
u Brna. Předprodej vstupenek v restauraci Bonaparte
na baru • Těšíme se na Vás a hlavně na uchechtanou vynikající atmosféru, kterou vždy publikum ve Slavkově utváří.

Úklidová firma

AUSTERLITZ LUSK
Nedělejte si hlavu s jarním úklidem
a nechte to na Lusku…
• úklid domácnosti, firmy, hotelu
• praní a Ïehlení prádla
• drobnûj‰í domácí opravy

Kateﬁina Libenská
tel: 775 221 577

www.austerlitzlusk.cz
Těšíme se
na Vás!

Hradební 38, Slavkov u Brna

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

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

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661, 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. dubna do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

KONTAKT

OTEVÍRACÍ DOBA

Papouščí zoologická zahrada
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
Tel.: 777 169 005, 777 169 000
E-mail: info@papouscizoo.cz

Březen: denně 10–17 h.
Duben–září: denně 10–18 hodin
Říjen: denně 10–17 h.
Listopad–únor: dle akcí

Spolehliví pomocníci pro dokonalou zahradu
Akîní cena:

Akîní cena:

13.990 KÑ

5.690 KÑ

B÷ žná cena: 14

B÷žná cena: 6.190 Kí

.990 Kí

HUSQVARNA 135

HUSQVARNA 535RX

Lehká pila vhodná pro práce kolem domu. Lehce ovladatelná, s jednoduchým startováním. Motor X-Torq snižuje spotĖebu paliva a emise.
Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,4 kg.

Univerzální kĖovinoĖez pro nároîné používání. Jedineîná ergonomie
a vysoká odolnost. Dodáván s ergonomickým nosným popruhem, travním
nožem a strunovou hlavou.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost bez pĕíslušenství 6,1 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

34.990 KÑ

17.790 KÑ

B÷ žná cena: 18

B÷žná cena: 37.990 Kí

.990 Kí

NOVINKA

HUSQVARNA LC 353V

HUSQVARNA Automower® 305

Nová sekaîka s možností sbøru trávy nebo zadní výhozem poseîené
trávy. S technologií AFTechTM (usmørnøní proudøní vzduchu) pro efektivní
naplnøní sbørného koše.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 161 cm³, šíĕka sekání 53 cm,
výška sekání 27–75 mm, objem koše 60 l.

Velmi lehký model vhodný pro menší a îlenité plochy do 500 m2 . Je vybavený alarmem s PIN kódem a zvládne svahy se sklonem až 25 %.

Akîní cena:

Akîní cena:

50.990 KÑ

95.990 KÑ

B÷ žná cena: 54

B÷žná cena: 102.990 Kí

.990 Kí

HUSQVARNA R 213C

HUSQVARNA CTH 126

Všestranný výkonný rider s jedineîným kloubovým Ėízením. S hydrostatickou pĖevodovkou ovládanou pedálem. Široká škála pĖíslušenství pro
využití po celý rok.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, šíĕka sekání 94 cm,
hmotnost 229 kg.

Kompaktní zahradní traktor s integrovaným sbørným košem, který se
snadno vyprazdČuje ze sedadla Ėidiîe. Díky pedálem ovládané hydrostatické pĖevodovce se snadno ovládá.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, šíĕka sekání 77 cm, sb÷rný koš
200 l, hmotnost 176 kg.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

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

Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 5. 6. 2014. Odpovødnost
za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobkĞ,
a proto si vyhrazuje právo zmønit design, specikace a vybavení bez pĖedchozího
upozornøní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Co nám udělá stáří, když jsme dva?

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

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

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

STENDHAL

Dne 27. března 2014 oslaví
50 let společného života

EVA ZACHOVALOVÁ
MIROSLAV ZACHOVAL
Štěstí a zdraví do dalších společných let přejí dcery Eva a Hana s rodinami.
Blahopřání
Dne 24. dubna 2014 oslaví své krásné 90. narozeniny
pan

S TA N I S L AV O L B R I C H T
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje
manželka a děti s rodinami.

Tel. 603 904 404
T - CLUB

DUBEN

Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
4. 4.
5. 4.
11. 4.
12. 4.
18. 4.
19. 4.
25. 4.
26. 4.

DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80’ 90’ léta
DJ Peejay – Dance/Club/House/Techno/ R&B
zavřeno z důvodu rekonstrukce
zavřeno z důvodu rekonstrukce
DJ Peejay – RE-OPEN PARTY
DJ Petr Jaroš – Radio hits
DJ Corona – Dance/Club/House/Techno/ R&B
DJ Slepi – Dance/Club/House/Techno/ R&B

WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Poděkování
Dne 10. března 2014 zemřela ve věku nedožitých stých narozenin moje maminka paní
Aděla Neubauerová. Chtěla bych touto cestou
poděkovat za soustavnou a obětavou péči o ni
MUDr. Věře Blankové, MUDr. Jaroslavě Kubínové a jejich zdravotním sestrám. I díky jejich ochotě a vstřícnosti jsem se mohla těšit
z pohledu starostlivých očí nejbližší bytosti do
posledních chvil maminčina dlouhého života.
Mnohokrát děkuji.
Dana Franková

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 1. března 2014 uplynulo 5 let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

HEDVIKA KANTKOVÁ
S láskou a vděčností vzpomínají dcera Alena Marischlerová s manželem,
syn Zdeněk, vnuci Alenka a Ivo s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál…
Dne 2. března 2014 uplynulo 8 smutných let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují manžel, dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Odešel’s jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 14. března 2014 uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil
tatínek, dědeček a tchán, pan

JAROSLAV ŠIDLÍK
Za vzpomínku děkuje syn a dcera s rodinami.

•P R O D Á M •
ŠATNÍ SKŘÍŇ š. 220
cm, v. 230 cm, h.
55 cm. Posuvné dveře.
Velmi zachovalá. Šatní
a prádelní část. Cena
7000 Kč.
JÍDELNÍ STŮL. Skleněná
deska
(mléčné
sklo)
a kovové nohy šedé.
Rozměr desky 120x86 cm.
Cena 1000 Kč.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul.
Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena
za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení
o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Vzpomínka
A láska zůstala, ta smrti nezná.
Dne 17. března 2014 uplynulo 5 let, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER
S láskou vzpomíná manželka a syn.
Vzpomínka
Odešel’s jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 21. března 2014 by se dožil 74 let náš
manžel, tatínek a dědeček, pan

MILOSLAV SVOBODA
ze Slavkova u Brna
a dne 9. dubna 2014 vzpomeneme 9. výročí jeho úmrtí.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Heda a syn Kamil s rodinou.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Ještě dnes Tě vidím, jak přes ulici jdeš. Ještě dnes za Tebou běžím,
i když dávno vím, že je to jen lež. Ještě dnes Ti stále volám, když Ti chci něco říci.
Nevěřím, že tohle někdy zdolám. Nevěřím, že už to nikdy nebude bolet víc.
V srdci Tě stále nosím. V hlavě Tvůj obraz stále mám. Nikdy nezapomenu!
Dne 21. března 2014 tomu bylo šest let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV ŠROM
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 23. března 2014 jsme vzpomněli 16. výročí úmrtí
naší maminky a babičky, paní

LUDMILY TVRDOŇOVÉ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Tvrdoňova.
Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut…
Dne 24. března 2014 by se dožila 100 let paní

FRANTIŠKA ŽIŽLAVSKÁ
S láskou vzpomínají syn Přemysl a dcera Jana s rodinami.

Vzpomínka
Dne 25. března 2014 to bylo 15 let, co nás opustil náš tatínek, pan

ANTONÍN SALOMON
Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami.
Všem, kdo vzpomenou spolu s námi, děkujeme.
Vzpomínka
Bez slova rozloučení odešel jsi tiše spát,
jen vzpomínka zůstává nám všem, kdo měl Tě rád.
Dne 28. března 2014 vzpomínáme první výročí, kdy nás opustil pan

JUDr. ALOIS KNÉSL
Díky všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka, syn Aleš a Ivo s rodinami.
Vzpomínka
Dne 17. dubna 2014 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan

JAN ŠIMONÍK
dlouholetý vedoucí obchodu textilem
S láskou a vděčností vzpomínají dcera Anna a syn Oldřich s rodinami.

Persefona radí
Persefona je občanské sdružení poskytující
odborné sociální, právní a psychologické poradenství obětem domácího násilí, sexuálního násilí a znásilnění – ženám i mužům starším 18
let. Jsme tu také pro ty, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.
Naše služby poskytujeme ve Slavkově
u Brna dva dny v měsíci, kdy kromě již zavedeného třetího pondělí v měsíci v době od 13
do 17 hodin, probíhá poradenství také každou
první středu v měsíci v době od 9 do 13
hodin v Charitní poradně, Polní 1444.

V prvním pololetí roku 2014 jsou to tyto
termíny: 2. 4., 7. 5. a 19. 5., 4. 6. a 16. 6.
První konzultace s klientem probíhá s terénní
sociální pracovnicí, která v případě potřeby
zprostředkuje další konzultaci klienta s právničkou nebo psycholožkou Persefony o. s.
Na konzultaci v uvedených termínech je
možné přijít bez objednání, ale jistější je se telefonicky objednat na mobilní lince 737 834
345 nebo na pevné lince 545 245 996 v pracovní dny v čase 9 – 17 hod.
Persefona, o. s.
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Opustili nás
Jarmila Mončeková (1946)
Adéla Neubauerová (1914)
Františka Eliášová (1922)
Magdalena Sedláková (1941)

9. 3.
10. 3.
15. 3.
17. 3.

INZERCE
KOUPÍM menší domek se zahrádkou
nebo byt s balkonem ve Slavkově. Tel.
722 712 978.
KOUPÍM rodinný dům k trvalému bydlení
ve Slavkově u Brna a okolí. Opravy nevadí. Tel.: 739 912 867.
KOUPÍM dům ve Slavkově nebo okolí
do 15 km, vhodný i k rekonstrukci. Tel.:
731 305 863.
VYMĚNÍM byt 2+kk v osobním vlastnictví,
Slavkov u Brna, Nádražní za větší byt
v osobním vlastnictví nebo družstevní ve
Slavkově. Tel.: 721 910 302.
STAVBA krbů a komínů, zapojení kamen do
komínů. Kompletní realizace. Kvalitně a pečlivě. Ing. Miroslav Skutek, tel.: 728 330 840.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577.
PRODÁM krásný řadový dům v Brně-Řečkovicích. Bez realitky! 5+1, podkroví, terasa, dvorek, 2 sklepy. Vše o domě na
www.dumvbrne.cz.
ÚKLID DOMÁCNOSTI, běžný jednorázový
nebo pravidelný, info na tel. 734 824 964
nebo e-mailu: b.blankadavidova@seznam.cz
HLEDÁM spolubydlící (i pár), více info na
emailu: bobussa@seznam.cz.
PRONAJMU pěkný a zařízený byt 2+1,
72 m2, myčka, pračka, lednička, v RD se samostatným vchodem ve Slavkově u Brna
v klidné ulici s parkování před domem. Cena
7500 Kč + energie. Nutná kauce a 1 nájem
měsíc dopředu. Tel.: 777 607 072.
PRONAJMU byt 2+kk v osobním vlastnictví
část. zařízeny ve Slavkově u Brna v sídlišti
Nádražní. Tel. 732 983 637.
V BANCE vám nepůjčili? Zkuste to u nás
774 348 446, www.pujcky-aktiv.cz. Pracujeme pro více věřitelů.
KOUPÍM byt 2+1 ve Slavkově. Tel. 728
891 750.
KOUPÍM udržovaný RD ve Slavkově
a blízkém okolí. Tel. 721 387 897.
PRODÁM byt v OV 2+1 ve Slavkově na Zlaté
Hoře. Byt se nachází ve zvýš. přízemí, má
zděné jádro, sklep, balkon. Tel. 604 743 966.
Volat po 17. hodině.
SPECIALIZOVANÝ obchod ve Slavkově
u Brna přijme na částeč. prac. úvazek prodavačku, info na 775 744 704.
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Velikonoce v dnešní době
Velikonoce slaví židé a křesťané. Pro židy je to
památka na jejich vyvedení z egyptského otroctví
Hospodinem. Oslavy se každoročně znovu a opět
opakují, protože je třeba čekat a čekat na mesiáše… Křesťanům, kteří opravdově žijí svoji víru,
jsou Velikonoce vyvrcholením církevního roku:
nejenom vzpomínkou a oslavou Vykupitele, který
již na tento svět přišel, ale také přijetím vzkříšeného Ježíše Krista do svého osobního života.
Pro většinu lidí našeho národa, přestože
z velké části pocházejí „geneticky“ z křesťanství,
se obsah Velikonoc ne zcela vlastní vinou zamlžil či úplně vytratil. A tak se Velikonoce
zúžily na lidové obyčeje spolu s dnem pracovního volna o velikonočním pondělí. Dokonce
v mnoha městech se už i tyto obyčeje, přede-

vším pomlázka, vytrácejí. Lidé se málo navštěvují, v několika rodinách jsem zaslechl, že se
svými dcerami odjíždějí, aby předešli návštěvám
mládeže, dožadující se mrskutu včetně alkoholu.
Obecně je dnes toto novopohanské pojetí Velikonoc doprovázeno čokoládovými zajíci nebo
slepičkou obklopenou vejci. Paradoxní je tento
kult plodnosti v době, kdy náš národ vymírá.
Slavit Velikonoce křesťansky vždy znamenalo
a stále znamená prohloubit víru v blízkého,
vzkříšeného Krista a skrze něj oživit lidské společenství, zejména rodinu. Odpuštění, které věřící přijímají v závěru doby postní ve svátosti
smíření a vědomí hodnot, získané prožitým postem, vedou k občerstvení našich vztahů a všedP. Mgr. Milan Vavro, děkan
ního života.

Vzkříšení nebo probuzení ?
Velikonoce jako svátek Kristova vzkříšení
a jarní probouzení se přírody – souzní nám tyto
dvě věci? Neměly by. Jaro přichází každoročně,
i když mnohdy nenadále a v posledních letech
stále s neobvyklejším počasím – a zvlášť zemědělci se z toho vůbec neradují. Přes to vše my už
se neobáváme, že by jaro nepřišlo vůbec, jak
tomu bylo u většiny pohanských náboženství.
I když pokazíme v životním prostředí kde-co,
jaro přece v nějaké formě přijde. Jsme si tím jisti.
Jaro se cyklicky vrací každý rok, a i když můžeme říci, že ty všechny krásy jara jsou Božími
dary a že nám Bůh zaslíbil, že se jara každoročně
dočkáme, nemá toto „oživení přírody“ s oslavou
křesťanských Velikonoc tak mnoho společného.
Pro nás se o Velikonocích stalo něco jednorázového, neopakovatelného, co si každého roku
připomínáme slavením těchto svátků. Byl vzkříšen Ježíš Kristus, Boží Syn, který před tím zemřel potupnou smrtí za každého z nás. Nebyl jen
probuzen ze spánku, ale byl vzkříšen. To je něco
zcela jiného, než je každoroční probuzení, jaké
vidíme kolem sebe v přírodě.
Lidé si s návratem jara spojovali vždy návrat
„lepších časů“. Po studené a nejisté zimě, přichází oživení, krása v rozpuku, a tím i příslib

úrody. Je to ztělesnění naděje, že po zlém čase,
zase přijde čas dobrý a nadějný. Příroda nám tak
potvrzuje i naši častou životní zkušenost.
Křesťanské slavení Velikonoc spadá více
méně do stejného času jako dříve pohanské
svátky jara. Sdílí s nimi společné téma života
a naděje, ale jejich zdroj vidí jinde, mimo přírodní koloběh. Zdroj života a síly vidíme o Velikonocích v jedinečné události Kristova
vzkříšení. Právě to, že byl Kristus vzkříšen
a přemohl smrt, je obrazem Boží lásky, která daruje život prohrávajícím, nevitálním a odepsaným. Víra se odvažuje věřit na věci
nepravděpodobné, na věci přicházející mimo
očekávání. Víra nevyhlíží žádostivě, až se kolo
osudu pootočí, až vzejde slunce. Víra sází na to,
že Bůh se přiznal i k prohrávajícím, nebo i unaveným, nebo k těm, kteří hledají naději do budoucna i navzdory zlým časům.
Radujme se z jarního vánku a teplých slunečních paprsků. A mysleme na to, že i těm, kterým
slunce nesvítí, nabízí se o Velikonocích zdroj naděje. Bůh nám tím, že vzkřísil Ježíše Krista, nabízí naději pro všední dny – pro ty radostné
i neradostné – a navíc naději vzkříšení i pro nás.
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Program římskokatolické 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.
4. 4. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných.
5. 4. Výlet pro rodiny s dětmi, 15.00 sraz
u fary.
6. 4. Křížová cesta, 17.15 vedou děti KMŠ
a školní děti.
9. 4. Modlitba farnosti za kněžský seminář.
12. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem
v Brně.
13. 4. Květná neděle, 15.00 křížová cesta na
Urbánek.
14. a 15. 4. Svátost smíření, Slavkov 17–19 h.
17. 4. Zelený čtvrtek, 18.00 mše sv. s adorací.
18. 4. Tvůrčí dopoledne na faře pro děti 10.00
- 12.00.
18. 4. Velký pátek, 18.00 obřady, 21.00 křížová cesta městem.
19. 4. Vigilie velikonoční, 20.30 mše se křty
dospělých.
20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 9.30
a 18.00 s žehnáním pokrmů.
21. 4. Velikonoční pondělí, 7.30 mše sv.
27. 4. Film Cyril a Metoděj, 19.30 kino Slavkov.

Radostné a požehnané Velikonoce
Vám přejí kněží
P. Milan Vavro a P. Petr Mareček
Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12 a 16.00–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Mgr. Jarmila Řezníčková, evangelická farářka

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Učte se ode mne
František byl už dospělého věku, ale nikdy nepromluvil slovo vážně. Ze všeho měl legraci
a často si říkal, k čemu jsou vlastně lidé, kteří
berou všechno vážně? To musí být smutný život,
a ta nuda!
Dělal si dokonce legraci při čtení Bible. Například tam četl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý
a pokorného srdce.“ Přitom si začal hned představovat, jak by se to dalo nejlépe uskutečnit.
Říkal si – to je jednoduché, ti, kteří mluví potichu, tak jsou nejblíže Božímu království. Ti, co
rádi křičí, k němu mají ještě daleko. Vlastně stačí
člověku zalepit ústa a je z něho dokonalý křesťan.
Protože pak je tichý a určitě neporuší: „Nevydáš
proti svému bližnímu křivé svědectví.“ Se zalepenou pusou to totiž nejde. Pak jej napadlo, že by
si ta křivá svědectví mohli psát. A ihned si začal
představovat křesťany, jak jeden druhému píší dopisy se zalepenou pusou. Každý z těch dopisů
končil úplně stejnou větou: A nikomu to neříkej,
píši to jen Tobě. Tím se zrychlí oběh informací,
protože si mezi sebou budou jen předávat a měnit
psaníčka. To bude legrace, a ta zábava!
Tak se tentokrát rozhodl, že tu legraci usku-

teční. Napsal návod, jak se stát tichým, a rozeslal
jej nejbližším přátelům. Dopis obsahoval například věty: K zalepení úst používejte pouze značkové pásky, pomluva má velkou sílu. Pokud si
nezvládnete zalepit pusu sami, požádejte manželku, určitě ráda pomůže. Nakonec tiše vyčkejte,
až přijde pocit vlastní dokonalosti. A nikomu to
neříkej, píši to jen Tobě.
Několik dní byl klid a pak přišel dopis. František se nikdy nedozvěděl, který z přátel mu jej napsal. Byly v něm jen tři věty: „Zemřel jsem, aby
lidé mohli brát mé slovo vážně. A řekni to všem.
S láskou, Tvůj milovaný Ježíš.“
„Slovo samozřejmě nemůže nic změnit – ale pokud
mu dáte čas, může změnit všechno.“ (P. Kosorin)
„Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým
slovem, vycházejícím z Božích úst…“
(Ježíš – Mat.ev. 4,4)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve na sobotní bohoslužby, které se konají 12. a 26. dubna na
adrese: Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 h. společným studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na tel.:
775 789 034 (kazatel Libor Škrla) www.casd.cz

Juraj J. Dovala

Foto: archiv

Pozvání do ticha
Juraj Jordán Dovala – beseda o knihách, životě a meditaci… Večer plný slov a písní, které
doznívají v tichu.
Juraj Jordán Dovala – biskup Církve československé husitské, spisovatel a písničkář. Je ženatý, má čtyři děti a žije v Hodoníně, kde působí
rovněž jako předseda České křesťanské akademie a Literárního kruhu autorů Hodonínska.
Přijměte pozvání na autorský večer a možnost si odnést původní CD, či tvůrcem podepsanou knihu, v úterý 1. dubna od 17 hodin na
husitské faře, Jiráskova 959, ve Slavkově u B.
Vstupné dobrovolné. Zve
Milan Vostřel
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Vzpomínka na ThMgr. Josefa Průšu, emeritního evangelického faráře
Bydlíme v rodinném domku v ulici Smetanova, který jsme koupili od pana Josefa Průši.
Do dnešních dnů se mne ptají slavkovští pamětníci, když jsou kolem našeho domu – „a jak se
daří panu faráři?“ I právě proto jsme se rozhodli
sepsat tuto vzpomínku, chcete-li nekrolog.
V sobotu 15. února 2014 se v Heršpicích
konal pohřeb významného občana města Slavkova u Brna, emeritního evangelického faráře
ThMgr. Josefa Průši. Jeho život vyhasl ve středu
5. února ve večerních hodinách v Domě důstojného stáří v Brně-Maloměřicích v požehnaném
věku téměř 92 let.
ThMgr. Josef Průša se narodil 10. června
1922 v Udeřicích u Moravského Krumlova, ma-

turoval na gymnáziu v roce 1943. Chtěl studovat
bohosloví, ale vysoké školy byly zavřeny a tak
jej synodní rada povolala jako jednadvacetiletého do sboru v Třebenicích jako prozatímního
diakona. Takto byli nazýváni pololegální studenti bohosloví ve válečných letech. Po roce
1945 dostudoval teologickou fakultu s ordinací
v roce 1947 v Brně a pak krátce nastoupil jako
vikář Horního sboru na Vsetíně, následoval
Džbánov (1948–1955), kde založil rodinu, oženil se, narodila se dcera Myra. V letech
1955–1960 následovala služba v Rovečném. Ze
Džbánova a Rovečného musel na zásah církevních tajemníků odejít, což se agilním kazatelům
stávalo. Další cesta bratra faráře vedla do posled-

Změny k lepšímu
v SC Bonaparte

Nové nebe a nová země

Sport bar a bowling
Ve sportbaru Total club právě probíhájí rekonstrukční práce. Můžete se těšit na novinky
jako laser show, alko a nealko akce a další překvapení. Čas na znovuotevření je naplánovaný
na 18. dubna. Tímto všechny srdečně zveme na
Reopening party Total club, hrát bude resident
DJ Peejay a bude pro Vás připravena řada překvapeni. Kdo potvrdí účast na facebooku, má
drink zdarma a je zařazen do soutěže o věcné
ceny. Ve sportbaru také naleznete dvě plně automatizované bowlingové dráhy, kde se můžete
s přáteli či rodinou dobře zabavit, nebo nový
VIP koutek. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Fitness a Squash
Chystáme pro vás novinky a cenové akce
v zázemí Total fitness, na kurtech squashe i na
turbo soláriu. Čekají na vás námi připravené
slevy oproti původním cenám až o 45 %.
V blízké budoucnosti možnost osobních fitness
instruktorů, široký sortiment suplementů, výživových doplňků a spalovačů tuků. Léto nám
klepe na dveře, buďte fit do plavek! Rádi vás
uvítáme, pomůžeme s tréninkovým plánem
a budeme doufat ve vaši spokojenost námi poskytnutých služeb. Bližší informace naleznete
na stránkách www.Total-club.cz.
Tým SCB

Poděkování
Ze srdce děkujeme panu Milanu Hrabovskému za jeho excelentní, odborné články týkající se slavkovské flóry i fauny. Tyto
příspěvky čteme několik let a dominují před
soupeřením současných „papalášů“.
Manželé Slezákovi

Poděkování
Ve Slavkově jsem teprve rok a hned na začátku mne potkal úraz. Tak jsem se přihlásila
do uvedené pečovatelské služby a mohu Vám
sdělit, že s tak pěkným zacházením jsem se
ještě nesetkala.
A taky zde na úřadech se setkávám jenom
s milými pracovníky. Žila jsem v Praze a taky
v Brně, ale takový krásný přístup k lidem jsem
zažila pouze ve Vašem městě.
Proto chci tímto poděkovat děvčatům z Pečovatelské služby i pracovníkům na úřadě
města.
Bedřiška Dobrá

2. list Petrův 3:3-13.
Především vězte,že v posledních dnech příjdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: ,,Co je s tím
slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli
a všechno zůstává,jak to bylo od počátku stvoření!“ Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe
a země kdysi dávno vznikly Božím slovem
z vody a skrze vodu a tou vodou byl tehdejší
svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje
a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň,který
je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.
Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je
jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí,
ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž,
aby někdo zahynul,ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj
v noci. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí,
živly se rozpustí žárem a země i všechno na ní
shoří.
Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě
a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy
rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,my
ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi-domov
spravedlnosti.
Zjevení 21:1-8
Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi.

ního působiště, do Heršpic u Slavkova, kde pak
sloužil víc jak čtvrt století (1960–1986). Zde
zažil bolestné úmrtí své první manželky Dáši,
a nové manželství s učitelkou hudby, také
Dášou, se kterou prožil téměř dvě desítky let až
do jejího úmrtí v roce 2000.
Od poloviny 80. let byl občanem města Slavkova. I jako důchodce aktivně vypomáhal kázáním
nejen v evangelických sborech, sloužil Slovem
i v rozhlasových stanicích TWR a Proglas. Česká
televize natočila o panu faráři medailon.
Vzpomeňte i vy na krásného člověka, významného občana našeho města, který byl znám
i tím, že až do svých 80. let jezdil po Slavkově
na svém kole.
Karkoškovi

První nebe a první země totiž pominuly a moře
již nebylo. Já Jan, jsem uviděl svaté město,
Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe,
připravený jako nevěsta okrášlená pro svého
manžela.
A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. ,,Hle,
Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni
budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. Bůh jim setře každou slzu z očí
a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest
už nikdy nebude. Neboť první věci pominuly.
Ten, který seděl na trůnu: ,,Hle činím
všechno nové.“ Řekl také: ,,Napiš,že tato slova
jsou věrná a pravdivá.“ Pak mi řekl: ,,Stalo se.
Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám
žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.
Kdo vítězí, bude dědicem všeho. Já mu budu
Bohem a on mi bude synem. Údělem bázlivích,
nevěrných, ohavných, vrahů, smilníků, čarodějů, modlářů i všech lhářů je však jezero hořící
ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Milovaní lidé, doba milosti se ještě neskončila, ale jak zavřel Bůh dveře za Noem, když
vešel do archy a všichni, kdo zůstali venku, zahynuli, protože neuvěřili, tak Bůh zavře dveře
druhé archy, která se jmenuje Ježíš Kristus a ten
kdo neučiní pokání a neuvěří, zůstane venku
a tak též zahyne.
Hynek Tecl

FDSB: Premiéra Strašidlo z Canterville
Na konec dubna chystá Farní divadlo Simsala Bim novou premiéru. Tentokrát vás chce
pobavit inscenací volně zpracovanou na motivy povídky Oscara Wilda Strašidlo cantervillské. Příběh nás zavádí na zámek Canterville,
kde již 400 let úspěšně straší duch sira Simona
Cantervilla, a to až do okamžiku, kdy se do rodového sídla Cantervillů nastěhuje rodina
amerického vyslance Hirama Otise. Nutno
dodat, že noví majitelé zámku notně zacloumají s pozicí cantervillského strašidla a starobylé proroctví rodu Cantervillů se naplní.
V hlavní dvojroli sira Simona a jeho praprapra… vnuka Cecila Cantervilla uvidíte
Štěpána Melichara. Manželského páru Hirama a Lukrecie Otisových se zhostili manželé Petr a Marta Šujanovi, v rolích jejich
povedených synátorů zazáří Milan Kohoutek,
Martin Bár a Ondřej Mlčoch. Roli půvabné
dcery Virginiie budou alternovat Dominika
Blažková a Anežka Šujanová a hospodyni
paní Omneyovou si s anglickou rezervova-

ností zahraje Marta Tesáková. Inscenace
budou uvedeny v sále na faře a vstupenky
budou k zakoupení v předprodeji ve Fotoateliéru na Husově ulici.
Dlužno dodat, že při zachování stávajícího
počtu 50 míst, jsme pro představení na faře
vymysleli jiné, pro diváky pohodlnější a přehlednější uspořádání hlediště i jeviště, aby
bylo dobře vidět i z poslední řady. Termíny
představení budou včas oznámeny na plakátech, také na webu veslavkove.cz a pochopitelně
na
divadelním
webu
simsalabim.farnostslavkov.cz
Přijďte se s námi krásně bát.
Srdečně zvou divadelníci z FDSB

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz
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Chronické selhání ledvin se může týkat i vás
Dialyzační středisko Slavkov u Brna uspořádalo v úterý 11. března tiskovou konferenci na
téma Světový den ledvin a chronické selhání
ledvin u seniorů. Na tiskové konferenci vystoupili MUDr. Aleš Hrubý, vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum a Eva Višková,
sestra ze stejného pracoviště, kteří vysvětlili, co
zájemce o prevenci ve čtvrtek čeká.
Božena Jurašková, místopředsedkyně výboru České geriatrické a gerontologické společnosti, promluvila o problematice seniorů.
Zdůraznila, že vysokorizikové je nadměrné užívání léků, kdy se hromadí faktory k jejich nežádoucím účinkům, které mohou vést
i k závažnému poškození ledvin.

„Lidé prevenci bohužel velmi často podceňují. Ledviny totiž nebolí a v tom je právě ten
problém – tomu, co nebolí, pacienti většinou
nevěnují pozornost. Často se setkáváme také
s tím, že i když se při běžné kontrole zachytí
nějaké nesrovnalosti s ledvinami, lidé již na doporučené podrobnější nefrologické vyšetření
nepřijdou. Své počínající problémy zkrátka neřeší, protože žádné potíže nepociťují. Zpátky
k lékaři se vrací až tehdy, když jejich ledviny
již skutečně onemocní a sníží se jejich funkce.
Je mnoho pacientů, kteří by na dialýzu nikdy
docházet nemuseli, kdyby se o své ledviny zajímali dříve a podstoupili léčbu,“ říká
MUDr. Aleš Hrubý, vedoucí lékař Dialyzač-

Vyšetření postoupil i starosta města

Foto: archiv

ního střediska B. Braun Avitum Slavkov
u Brna.
„Jsem rád, že jsem se na chvíli zastavil, udělal si čas, a podstoupil i s manželkou preventivní vyšetření. Výsledky máme v pořádku, což
se nám ulevilo. Nic to není, za chvíli jsme byli
hotovi. Udělejte si čas i vy,“ vzkázal obyvatelům vyškovského regionu Ivan Charvát, starosta města Slavkov u Brna.
Lucie Kocourková

Okénko zdraví
Čisté zuby onemocnět nemohou

Tým dialyzačního střediska spolu se starostou a Boženou Juraškovou zvou na čtvrteční prevenci Foto: archiv B. Braun

Výroční schůze chovatelů
Vážení čtenáři slavkovského zpravodaje, dovolte mi pozdravit vás jménem Základní organizace českého svazu chovatelů ve Slavkově
u Brna. Dne 23. února 2014 se konala výroční
členská schůze na které nás poctil svoji návštěvou pan starosta Ing. Ivan Charvát. Po zahájení
jsme vyhodnotili rok 2013 – akce, vyúčtování,
zprávy jednotlivých odborností (králíci, holubi,
drůbež, exoti), zprávy revizní komise. Následoval výhled do roku 2014 a přehled akcí, které
budeme pořádat v našem areálu na ulici Polní
1423(vedle DPS). Začínáme již 6. dubna, kdy
se od 8.30 hodin koná zasedání chovatelů králíků, obohacené přednáškou odborného posu-

zovatele, který rád zodpoví dotazy i vám občanům Slavkova a okolí, kteří chováte pro užitek.
Jste srdečně zváni!
Další akcí bude již tradiční Dětský den, který
je naplánován na termín neděle 1. června od 14
hodin. Připraveny jsou tradičně hry, soutěže,
malování na obličej, občerstvení pro děti a rodiče. Novinkou bude v letošním roce ukázková
výstava zvířectva. Další a také již tradiční akcí
je již III. slavkovská výstava drobného zvířectva, která je naplánována na termín 7. a 8. listopadu 2014 o jejím pořádání budeme
podrobně informovat . Na všechny akce vás srdečně zveme.
Andrlová Vendula

Naďa Urbánková, Sakrapes a Poutníci
V pátek 30. května se uskuteční v našem
městě koncert Nadi Urbánkové se skupinou
Bokomara Luboše Javůrka. Během večera vystoupí také Poutníci a brněnská kapela Sakrapes hrající bluegrass.
Místo konání akce je ještě v jednání, v úvahu
přichází nádvoří zámku, Panský dům nebo Palackého náměstí. S výsledkem vás seznámíme
v příštím čísle zpravodaje.
Celý program by měl začít v 19 h vystoupením skupiny Sakrapes. Od 20 h zazní hlas několikanásobné Zlaté slavice paní Urbánkové za
doprovodu Bokomary a závěr večera bude patřit Poutníkům.

Celá tato akce je volným pokračováním festivalu Folk a country na zámku a bude také součástí Dnů Slavkova 2014, které začnou ve
čtvrtek 29. května divadelním vystoupením
slavkovského souboru Simsala Bim a vyvrcholí
sobotu 31. května.
Podrobněji se o účinkujících zmíníme v dubnovém zpravodaji a také vás tedy seznámíme
s místem konání, ale již teď se za pořadatele
a vedení města a všechny, kteří vás budou
v pátek 31. května na nádvoří slavkovského
zámku bavit, těšíme na shledanou.
Jiří Karas Pola, Poutníci
Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Zdravé a bezchybné zuby jsou v dnešní době
naprostou nezbytností. Často rozhodují o prvním dojmu a dodávají sebevědomí. V neposlední
řadě není pochyb o tom, jak zásadní význam má
zdravý chrup pro celkové zdraví organismu.
Získat krásný úsměv a zářivě bílé zuby bez
parodontu či zubních kazů není tak těžké. Veškerý úspěch však tkví v osvojení si a dodržování základních principů správné dentální
hygieny k odstranění zubního plaku , bez nichž
je veškerá snaha po dokonalém úsměvu předem
prohraná.
Mnoho lidí se mylně domnívá, že k dokonalému odstranění bakteriálního plaku z úst stačí
pravidelné čištění zubů či vhodně zvolený typ
zubního kartáčku. Opak je však pravdou. Mezi
každodenní nezbytnosti patří i používání tzv.mezizubních pomůcek, bez nichž nemůže být čištění zubů nikdy zcela stoprocentní. Tyto
pomůcky napomáhají dostat se i do mezizubních
prostor, kam se běžný kartáček nedostane. Neodstraněný plak nahromaděný v mezizubí pak
způsobuje nepříjemné záněty dásní, krvácení,
mezizubní kazy a následné ztráty zubních tkání.
Mezi základní a nejvíce používané prostředky,
které účinná dentální hygiena vyžaduje, patří
mezizubní kartáček nebo zubní nit.
V posledních letech se hojně rozšířila i služba
profesionální dentální hygieny, která se stala důležitou a nezbytnou součástí komplexní péče
o pacienta. Zahrnuje odborné čištění zubů
a dásní, odstranění povlaků, zubního kamene,
všech nánosů a pigmentací, které do úst nepatří,
a také nalezení a odstranění zdrojů nepříjemného zápachu z úst. Samozřejmostí je také
výuka správné péče o zuby, nácvik čisticích
technik, odstranění zlozvyků a nevhodných pomůcek pro čištění. Preventivní program zubní
hygieny je paradoxně nejen nejúčinnějším, ale
i nejlevnějším způsobem péče o zuby, protože
životnost zubů, parodontu i provedených oprav
se díky pravidelné profesionální dentální hygieně značně prodlužuje. Pouze na takto připraveném a poučeném pacientovi může lékař kvalitně
provést i to nejnáročnější estetické, protetické
a implantologické ošetření. Dentistar Slavkov

3/2014

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

25

Účastníci karnevalu

Foto: archiv MŠ

Jemine, domine, masopust pomine,
jemine, domine, masopust pryč!
Začátek března byl, jak jinak než veselý
a hravý, jako celé masopustní období. V pondělí 3. března přijel do školky zahrát a zazpívat
Slávek Janoušek, který věnoval výtěžek z koncertu na projekt „NA DRAKA“. Nebojte se,
nebylo to nic, co by se nepovedlo, ba právě naopak. Děti si koncert užily, dozvěděly se pár
nových výrazů jako například sesle = židle
a zanotovaly si při známých písní. Slávku děkujeme! V úterý 4. března byste děti i paní učitelky ve školce hledali marně. Místo nich se po
chodbách a třídách promenádovali princezny,
rytíři, kovbojové, víly a spousta dalších postav.
Po celý den se ve všech třídách zpívalo a tančilo a barvami ve třídách to jen hýřilo. Aby
toho nebylo málo, společně jsme v sále Domu

Labuť na rybníku

svaté Rodiny přivítali královnu s dvorním šaškem, kteří pro děti uspořádali pestrý a zajímavý program plný her a skotačení. Velký dík
patří nejen jim, ale i rodičům za přípravu povedených masek. Následující den na popeleční
středu jako by se po pestrobarevných balóncích, gyrlandách a konfetách země slehla,
neboť i děti ve školce se začaly připravovat na
Velikonoce.
Krásné téměř jarní dny nás vyhnaly ven, užít
si blahodárných účinků slunečních paprsků,
a také pozorování probouzející se přírody
kolem nás. Společně s dětmi jsme již na svých
toulkách potkali spoustu broučků (pár ploštic
se dětem podařilo i ochočit :-)), pupenů a různých květů. Děkujeme Ti, slunce! Dobrá ná-

Za KMŠ Karolínka p.uč. Marie Nedorostková
a děti z oddělení Rybiček

Foto: P. Navrátil

Labutí cestování
Na rybníku, Litavě nebo na Šámech můžeme pozorovat celý rok labutě. Někdy je to
pár, někdy skupina. Zdržují se labutě stále na
jednom místě, nebo cestují?
V prosinci loňského roku jsem odečetl na
Heršpickém rybníce kroužek labuti PRAHA
LB6910. Měla zajímavý „životopis“. Okroužkoval ji 23. 7. 2010 pan Makoň v Bzenci (okr.
Hodonín). Byla pak dvakrát pozorována vloni
na jaře v Miloticích okr. Hodonín, kde vyhnízdila a vyvedla osm mláďat.
Letos 25. ledna jsem na částečně zamrzlém
slavkovském rybníce zaregistroval okroužkovanou labuť velkou. Vrátil jsem se pro foto-

lada se tak nesla v celých prostorách školky
i v den přísného postu.
V nejbližších dnech se chystáme na sběr papíru, který nás čeká v úterý 1. 4. 2014. Kdo má
papír, běž do školky! Dokonce již máme něco,
jak se říká, „nasysleno“ – za to patří velký dík
paní knihovnici Jarmile Urbánkové, která nám
věnovala staré časopisy, a také jiným drobným
přispěvatelům. Kromě papíru nosíme do školky
také květináčky a semínka, abychom je mohli
zasít a sledovat jak se z nich stane rostlinka.
Co napsat závěrem? Snad jen užívejte si sluníčka, jako si užíváme i my. Pozorujte přírodu
a vše, co se kolem nás proměňuje.

aparát, vyfotil ji a odečetl jsem číslo hliníkového kroužku na levé noze. Bylo na něm vyraženo: Muzeum Praha 12951. Odeslal jsem
hlášení o pozorování s fotkou do Kroužkovací
stanice Národního muzea Praha. Z Národního
muzea mi zaslali toto „Hlášení kroužkovaného
ptáka“.
Z něj lze vyčíst, že labuť se narodila a byla
okroužkována 29. 12. 2000 v Chocenickém
Újezdě (okr. Plzeň-jih) panem Benedou.
Až po čtyřech letech, 29. 12. 2004, její kroužek odečetl v Bratislavě p. Fritze (Dánsko).
A dále 13. 2. 2005 v Hodoníně p. Judas. Pak
byla devítileté období, kdy o ní nebyly žádné

Kroužek

Foto: P. Navrátil

informace. Kde se asi zdržovala, měla partnera, mláďata atd.? To jsou otázky, na které
dává kroužkování ptáků zajímavé odpovědi.
Takže přejme této čtrnáctileté labuti hodně
štěstí při jejich cestách. Hlavně aby nenarazila
do drátů elektrického vedení, což je nejčastější
příčina jejich zranění a úmrtí. Průměrný věk
labutí velkých se udává cca 20 let. V ČR můžeme pozorovat i velmi vzácně zimující labuť
zpěvnou a labuť malou, které se od hojně rozšířené labutě velké liší mj. velikostí a zbarvením zobáků.
Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek (SOS)
Slavkov u Brna
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Motoklub Austerlitz informuje
V měsíci březnu dne 7. 3. t. r. jsme uspořádali
výroční členskou schůzi MK. Tato schůze byla
v pořadí již desátá. Bylo to malé výročí s malým
počtem přítomných – pouze 16 členů! Sám jsem
byl nucen se omluvit z důvodu účasti na pohřbu
naši rodinné kamarádky v Praze.
Po návratu kolem desáté hodiny jsem navštívil
vinárnu a potkal rozcházející členy ze schůze
a zesmutněl jsem podruhé z tak malé účasti. Bohudík, začátky byly veselejší i s počtem členů
a začínající třídou – kategorií fechtl cup. Nová
trať firmy Likos – juniorská terénní – si získala
velkou oblibu u všech účastníků. Loňský rok tuto
tradici kvůli několika „stavbám“ jsme přerušili,
což je škoda a věřím, že bude obnovena.
Deset roků uteklo jako voda a s nimi mnoho
pořádaných závodů. Sám nejsem vášnivým terenářem, tak se navrhla silnice i pro fechtle, jak
závody do vrchu v serpentinách, tak na letišti ve
Vyškově, umělý terén v areálu Olympie v Brně,
tak i v loňském roce navržený závod na minibi-

kové dráze motodromu v Brně. Letos se zde uskuteční již 26. dubna. Tímto závodem začne jedenáctý rok sezony MK Austerlitz.
Dalším připravovaným závodem dne 7.
června t. r. je závod do vrchu ve Slavkově v serpentinách. Tato trať má dlouholetou tradici –
v dobách spartaků, moskvičů, wartburků, opelů,
nebo Ford Taunus i několik formulek apod.…
Ale jednostopé závodní stroje byly poprvé
fechtle – Jawa Pionýr 50 před pěti lety. Dne 19.
5. 2012 při tomto závodě jsem zkusil jet třídu
nad 175 ccm na cestovní Jawě 250, naštěstí nás
jelo jen šest, jeden vypadl, a tak s maličkým náskokem jsem dojel první. Považuji to dnes za nerozumné, nejsem Fr. Mrázek. Na starých
tvrdých pneumatikách to bylo štěstí, že jsem
nespadl.
Další závod bude 4. října – závod Fechtl cup
11 v areálu Suska ve Slavkově, letos podruhé.
Potom následuje tradiční Vánočka dne 24. 12.
2014 a na závěr roku dne 28. 12. Zavírání šou-

pátek na horním fotbalovém hřišti U dvou
kapříků. Tím byla vyčerpána náplň závodů
a následovala diskuse. Před rokem se zúčastnil
naší výroční schůze nezapomenutelný silniční
motocyklový závodník – mistr ČSR z roku 1955
pan Miroslav Čada, který bohužel dne 7. 11.
2013 odešel do motoristického nebe. Kromě
vzpomínek nám všem po sobě zanechal svůj
pomník: Automotodrom na Kývalce nedaleko
Brna. Po posledním setkání s ním na závodech
v Branné, dobře hodnotil činnost našeho motoklubu.
Závěrem ještě jedna důležitá zpráva a pozvání
na 5. dubna 2014 od 9 do 11 hodin, kdy se uskuteční přednáška o přehledu a změnách silničních předpisů v malém sále restaurace
Bonaparte!
Ještě malá poznámka pro fanoušky motosportu –v naší infoskříňce u kostela je vyvěšen
seznam závodů všech kategorií GP, SBK, F1,
mistrovství ČR apod.
J.M.

Výroční schůze MK Austerlitz

Výroční schůze MK Austerlitz

Foto: 2x R. Lánský

V pátek večer 7. března se
v restauraci U Edy ve Slavkově
u Brna sešli členové Motoklubu
Austerlitz, aby bilancovali rok
2013 a schválili svůj plan činnosti na rok letošní. Vedle sportovních akcí, které tvoří seriál
AusterliCtTour14, připraví slavkovský motoklub společenskovzdělávací akci a klubové
besedy o závodech od roku 1950
a cestách na motocyklu nejen po
Evropě.
za MK JZ

Naši čápi – ptáci roku 2014
Oba druhy našich čápů, čáp bílý a čáp černý
jsou Českou společností ornitologickou vyhlášeni za ptáky roku 2014. V našem městě máme
zkušenost s několikaletým hnízděním čápů bílých. V posledních létech však hnízdo obsazeno nebylo. Přesto, že čápi se u hnízda v době
příletu na přelomu března a dubna často objeví.
Již několik let však hnízdo obsazeno není.
U obou druhů čápů dochází v posledních létech
ke dramatickým změnám, pravděpodobně
vinou člověka. U čápů bílých jsou to zřejmě zásadní změny v krajině. Čápi bílí obsazují krajinu tam, kde vodní toky a menší vodní plochy
doprovází i mírně zamokřené louky. Zřejmě jim
nedokážeme poblíž hnízdiště nabídnout dostatek potravy na zemědělsky obhospodařované
půdě. Dříve čápi vyhledávali a doprovázeli na
polích sklizeň obilí a jiných plodin, také orbu,
kde sbírali drobné hlodavce i hmyz. Mizí
i travní porosty kolem mokřadů. Také náš nový
mokřad zhotovený spíše výjimečně Povodím
Moravy jako racionálnější a účelovější pojetí
vodní nádrže, kde byly vytvořeny podmínky
pro ochranu živočichů i rostlin – pro biodiverzitu. Voda a zamokřelá území v přímém okolí
města. V současnosti však v této lokalitě,
v místě, kde se začíná objevovat sortiment vodních, vlhkomilných i bahenních rostlin, který
znamenitě a účelně doplňuje životní prostředí
pro všechny organizmy i jako významný užitkový prvek veřejné zeleně na sídlištích i v je-

jich okolí, hrozí změna v zastavěné území se
zpevněnými cestami a parkovišti. Bude tím porušena biologická rovnováha živočichů a rostlin
tohoto území. Nelze opomenout i schopnost
velké plochy zeleně listové vysokého porostu
jako hlavní a ekologický činitel čistoty ovzduší
našeho městského prostředí.
Zpět k čápům. Čísla množství a hnízdění
obou druhů čápů u nás i v celé Evropě jsou zveřejňována v desetiletých obdobích, rok 1994,
2004, 2014. Čápi jsou považováni jako stabilní,
zřídka i téměř ohrožený druh. Čápi bílí však
z území jižní Moravy mizí, přesouvají se do oblastí pahorkatin a podhůří. Dávají přednost otevřené krajině s loukami a mokřady.
Zajímavé je, kam naši čápi cestují, kde zimují. U nás čápi tráví jen polovinu života. Druhou polovinu tráví v ohrožení na dlouhých
tahových cestách a zimovištích podél Nilu až
do nejjižnější Afriky. Jsou známy zprávy
o stovkách mrtvých čápů, kteří letí často společně i za mlhy i v noci a naráží do drátů vysokého napětí. Musí překonávat i širokou Saharu.
Čápi černí u nás počátkem minulého století
hnízdili jen ojediněle v lesích jihomoravského
luhu. Jsou to lesní ptáci, hnízda staví na stromech. Zimují často již v jižní Evropě a navrací
se opět na svá hnízdiště. Jejich cesty a zimování
byly dokumentovány nejmodernější technologií pomocí pozemních i satelitních vysílačů
v Evropě, Africe i Asii. Jejich početnost stále

Čápi černý a bílý

Foto: V. Kohoutková

stoupá. Poblíž našeho města jsou hnízdiště na
jihu Drahanské vrchoviny v pozořické lesní oblasti. V sedmdesátých létech hnízdil pár čápů
černých i v oblasti Ždánického lesa v komplexu
u Zlatého jelena, odkud čápi zaletovali i na Kobeřické rybníky, k lovu obojživelníků a ryb,
které tvoří jeho jídelníček. Spolu s čápy před
senosečí jsme procházeli luční porosty a sbírali
žáby rosničky stromové, které se bohatě množily v posledním, nejmenším rybníčku Státních
lesů. Na jednom čtverečním metru luk bylo nalezeno až 9 zelených rosniček. Malé žabky byly
vypouštěny do lesního porostu. Rosnička zelená je naší jedinou stromovou žábou.
U nás i v mnohých okolních státech jsou čápi
symbolem jara i nového života. Pro naše
předky byli čápi symbolem naděje. Jako se
vrátí jaro, do lidských srdcí se vrátí pokora,
touha i umění žít v souladu s přírodou.
Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek
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Rady do zahrady – duben
Pranostika: Suchý duben sedlák nerad mívá,
o dubnovém dešti často snívá.
V dubnu bývá nástup jara v teplejších oblastech v plném proudu, stále však hrozí i mrazíky.
Jaro už pomalu, ale jistě vítězí a tak i v tomto
měsíci se v zahradě rozhodně nebudeme nudit.
Na začátku měsíce pokračujeme s výsevem
zeleniny do předem připravených a prohřátých
záhonů. Vyséváme ředkvičky, ředkve, mrkev,
petržel, mangold, hrách a kopr. Hloubku výsevu volíme podle velikosti semen. Čím větší
semeno, tím větší hloubka výsevu. U malých
semen, jako je mrkev, stačí do 1cm, větší semena např. hrášek asi 3 cm hluboko. Ke konci
měsíce vyséváme řepu salátovou, fazole, bob,
tykve nebo okurky. Teplomilná zelenina by
měla vyklíčit, až pomine riziko přízemních
mrazíků nebo použijeme netkanou textilii.
Vysazujeme narašené nebo naklíčené hlízy
brambor, čímž uspíšíme sklizeň velmi raných
a raných brambor asi o 14 až 21 dní. Do vyhnojených záhonů vyhloubíme asi 8 cm hluboké
brázdy a hlízy vysazujeme do sponu 60 x
40 cm. O termínu rozhoduje vhodný stav půdy
a teploty nad 8 °C. Víte jaká je vegetační doba
brambor: velmi rané do 110 dnů, rané do 120
dnů, polorané do 130 dnů, polopozdní do 145
dnů a pozdní nad 145 dnů.
V ovocné zahradě pokračujeme v pracích,
které jsme začali již v březnu. Začátkem, popřípadě do poloviny měsíce provedeme 3., tedy

poslední ošetření vhodným fungicidem, může
to být DITHANE DG Neotec, SYLLIT 65 WP,
THIRAM GRANULFO proti kadeřavosti broskvoní. Rovněž pokračujeme v ošetření odrůd
angreštu náchylných na napadení hnědým padlím. První postřik před květem by již měl být
hotový a po odkvětu DISCUS, KUMULUS
WG. Pohlídáme si dobu květu u meruněk, mandloní a višní a na začátku kvetení provedeme
ošetření proti moniliovému úžehu přípravky
HORIZON 250 EW, SPORGON 50 WP, TELDOR 500 SC. Je-li vhodná doba pro šíření choroby provedeme další postřik do plného květu
a při dokvétání. Jako prevence je nutné důsledně odstraňovat odumřelé větvičky ihned po
uschnutí v minulé sezoně.
Začátkem měsíce dokončíme výsadbu nových stromků včetně broskvoní. Provedeme řez
korunky a zamazání ran štěpařským voskem.
Nezapomeneme na opakovanou zálivku, zejména pokud je sušší průběh jara. V této době
dokončujeme řez jádrovin a chladnomilných
červených a modrých peckovin a také meruněk
a broskvoní, které je vhodné řezat až těsně před
květem.
Také na okrasné zahradě je dost práce, ale
zde nás již těší rozkvétající cibuloviny, skalničky, hájničky a první trvalky. A co nekvete,
raší a potěší nás svěží zelení mladých listů.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Sportovní ples

Foto: 3x archiv SK Slavkov

42. sportovní ples
V sobotu 1. března se konal v Kulturním
centru Bonaparte již v pořadí 42. sportovní
ples. V plně obsazeném sále všem k poslechu
a tanci hrála brněnská skupina Hamrla Boys
a v přestávkách vystoupila děvčata z Glitter
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Stars. Přítomní měli možnost si odnést ceny
z bohaté tomboly. Děkujeme všem sponzorům,
organizátorům a MěU Slavkov u Brna za
zdárný průběh a přípravu plesu a těšíme se již
na 43. sportovní ples. Mgr. Přemysl Jeřábek

V březnu jsme ukončili první část cvičení
v tělocvičně, kam se zase vrátíme v září. Zdařilou akcí bylo odpoledne s firmou Roche, kde
se majitelé glukometrů dozvěděli, jak si jeho
pomocí upravit léčebný režim mezi návštěvami
u lékaře. 29. dubna od 14 hodin pokračujeme
v nácviku paměti na poliklinice. Přednáška
o diabetické nefropatii se přesouvá až po skončení stavebních prací v Lázeňském domě.
V době 10.–12. 4. se v Luhačovicích konají už
50. Diabetologické dny za přítomnosti lékařů
a sester z celé ČR. Protože se počet diabetiků
neustále zvyšuje, doporučila EU členským
zemím vypracovat národní programy prevence
a léčby diabetu. Záštitu nad tímto programem
převzala manželka prezidenta Ivana Zemanová.
Protože jaro letos přišlo dříve než obvykle,
uvádíme několik nápadů proti jarní únavě a na
probuzení našeho organismu. Při dlouhodobém
nedostatku slunečního svitu podléháme únavě
a melancholii. Proto je teď potřeba využít každou chvilku a vyjít ven, za sluníčkem, na procházku do parku, na zahrádku, navodit si
dobrou náladu. Proti prudkému sluníčku však
noste sluneční brýle a vrstvené oblečení. Ráno,
kdy je chladno svetr, šál i čepici, které odpoledne odložíme. Od pradávna se na jaře uklízelo venku, v domě, a před velikonocemi se
dodržovala střídmost v jídle čtyřiceti denním
půstem. Změňme také jídelníček, kde by neměli chybět vitamíny z domácích čerstvých surovin – jarní cibulka, řeřicha, pažitka,
ředkvičky, salát, špenát, který bychom neměli
jíst jen na zelený čtvrtek. Výborná je jarní špenátová polévka s přidáním mladých kopřiv, můžete si připravit slané palačinky, plněné
špenátem a posypané strouhaným sýrem. Na
vycházce si můžeme nasbírat právě teď až do
poloviny května květy a lístky kopřivy, sedmikrásky, smetanky lékařské, podbělu. Na jaře
obsahují nejvíce účinných látek, které pomáhají
očistit náš organismus. Myslíte si, že kopřiva
se hodí jen ke krmení zvířatům a hnojivo na zahrádky? Obsahuje kyselinu mravenčí, třísloviny a vitaminy, má široké uplatnění v kuchyni,
na způsob špenátu, jako přísada do velikonoční
nádivky. Čaj působí na krvetvorbu, pomáhá při
revmatismu a dně. Přidává se do šamponů a doporučuje se na opláchnutí vlasů s přidáním
octu, proti jejich vypadávání. Na loukách najdete dvě žlutě kvetoucí léčivky, které můžete
užívat čerstvé i sušené do čajů. Pampeliška lékařská – smetanka obsahuje mimo hořčin a tříslovin také inulin, který pomáhá snižovat
glykémii. Čerstvé mladé lístky můžete přidávat
do salátů. Čaj ze sušených květů působí na záněty močových cest a ledvin. U podbělu sbíráme květ i list, používá se do průduškových
čajů, na kašel a onemocnění horních cest dýchacích. Všechny čaje stejně jako minerálky
musíme časem střídat.
Pampeliškový med: 200 čerstvých květů
pampelišky, 1 litr vody, 1 kg cukru, 2 citrony.
Pampeliškové květy vařit 15 minut ve vodě,
nechat vylouhovat, přecedit, přidat cukr a vařit
asi hodinu do zhoustnutí, přidat šťávu z citronů.
Užívá se po lžičkách při kašli a bolestech
v krku. Není ale vhodný pro diabetiky pro velké
množství cukru, ale je výborný jako náhražka
včelího medu.
Slunce v duši všem přeje
Marie Miškolczyová

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

28

K

AVKOV
U
SL

NA
BR

JUN
Á

Junáci v bludišti

Foto: archiv junáků
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brigáda na Říčkách

Foto: archiv junáků

Jarní činnost junáků

Sběr železného šrotu
Také letos slavkovští skauti provedou
v našem městě sběr starého železa, tentokrát
v sobotu 5. dubna. Přibližně od 8 do 15 hodin
budou Slavkov brázdit dva označené traktory
s posádkou složenou ze členů Junáka a jejich
kamarádů. Železný odpad prosím chystejte
před své domy nejlépe až v sobotu ráno, protože každoročně z hromad zmizí spousta věcí
ještě dřív, než k nim vůbec dorazíme. Samozřejmostí je také naše pomoc s vynošením těžkých kusů z vašich dvorů, sklepů nebo půd.
Stačí si to předem domluvit například na tomto
telefonním čísle: 608 830 837 u vedoucího
akce Milana Šemory. Zároveň upozorňujeme,
že nejsme schopni odvážet nebezpečný odpad,
jako jsou například autobaterie, plechovky

Bazén v Rovaniemi

s barvou nebo staré lednice! Už nyní děkujeme
za vaše kovové dary.

Švestky tisíckrát jinak
V neděli 9. března se družina Švestek vydala
na výlet do zrcadlového bludiště v Brně. Vstupenky do něho byly odměnou pro první dva výherce půlročního bodování, ale kromě výherců
se cesty zúčastnilo i pár dalších Švestek, které
si ale musely vstupenku koupit. Před návštěvou
do bludiště si Švestky daly výtečný oběd
v KFC ve Vaňkovce, po kterém následovala
soutěž „o nejvtipnější fotografii“. Když se konečně dostaly do zrcadlového bludiště pochopily proč se jmenuje bludiště. Nalézt cestu ven
a rozeznat, který z odrazů okolních lidí není
odraz, byl téměř nadlidský výkon. Občas ne-

Foto: archiv plavců

chybělo málo a měly o pár zrcadel méně. Pro
ty, kter& eacute; už nebavilo bloudění v jednom ze dvou bludišť, tu byla zrcadla, co dokázala člověka změnit – zmenšit, zvětšit,
prodloužit… Po posbírání všech Švestek se výprava vydala do tělocvičny ZŠ Komenského
Slavkov u Brna, kde tento vydařený den zakončila pořádnou vybíjenou.

Brigáda na Říčkách
V sobotu 15. března jsme se vydali na brigádu na tábořišti Říčky. Cílem bylo odstranit
a uklidit několik překážejících stromů kvůli nebezpečí spadnutí a pro lepší vysychání louky.
Stihlo se toho dost, ale ne vše, protože déšť zahnal výpravu domů.
Více zde: http://dvojkaslavkov.webnode.cz/blog/

Slavkovští medailisté

Foto: archiv plavců

Mistrovství světa v zimním plavání ve finském Rovaniemi
Přátelé, nemožné se stalo skutečností, pár zapálených lidí se zapojilo do propagace zimního
plavání v České republice a odvážilo se účastnit
závodu mistrovství světa na polárním kruhu ve
finském Rovaniemi, jako první Česká oficiální
amatérská výprava.
O tom, že jdeme správnou cestou, svědčí
dnešní výsledky na tomto šampionátu (viz
http://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/en/2014_
mmend/valikoidut/?erikoisvalinta=1). Pod vedením zkušeného kouče Pana Petra Miholy
jsme získali dvě zlaté a dvě bronzové medaile
z devíti plavců, z toho šest plavců ze Slavkova,
a tudíž tři medaile pro slavkovské zimní plavce.
Závod se plaval za krásného slunečného počasí při teplotě –6 °C a teplota vody byla –0,5 °C
místy s ledovou tříští , plavali jsme 450 metrů. Ti
nejrychlejší to zvládli za cca 6 minut až 14
minut, což by měli být vítězové.

Při přepočtu průměrných teplot, kdy v severských státech a Rusku je podstatně nižší teplota
než ve střední Evropě, je pro nás výsledek uspokojující. Také v počtu startujících 1244 účast-

„Rozehřívání“ v kácdi

Foto: archiv plavců

níku z 32 zemí světa, ve všech kategoriich je
pro nás motivační. V neděli 23. března nás ještě
čeká štafeta 4x 25 m, kde se pokusíme o co nejlepší výsledek.
Z Rovaniemi zdraví Slavkováci

Slavkovští plavci

Foto: archiv plavců
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Hvězdárna v dubnu
Dubnová noční obloha po setmění nabízí na
východě planetu Jupiter v souhvězdí Blíženci
v jedné přímce s jasnými hvězdami Capella
a Procyon. Na jihu pozorujeme jarní souhvězdí
Lev a Panna. V Panně září rudě už zvečera Mars.
Kolem půlnoci vychází na jihovýchodě planeta
Saturn. Před východem Slunce na východě nízko
nad obzorem zahlédneme Jitřenku, Venuši.
Měsíc je v první čtvrti 7., v úplňku 15., v poslední čtvrti 22. a v novu 29. dubna.
14. až 18. dubna po celou noc můžeme obdivovat seskupení Měsíce, Marsu, Saturnu a Spiky.
V úterý 8. dubna v 18 hodin se sejdeme na oblíbeném Večeru pro rodiny s dětmi. Máme připravený také táborák. Využijte telefonické
rezervace ( 602 59 62 09).
V úterý 23. dubna od 18 hodin v Zooparku
Vyškov pořádáme přednášku na téma Planetky
a asteroidy. Přednáší astronom Petr Fatka.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás program o našem vesmírném okolí se spoustou úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů
pak můžete shlédnout pomocí našich dalekohledů. Nově pozorujeme meteory za každého počasí na monitorech pomocí speciálního přijímače.
Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek,
v dubnu od 19.30 do 21.30 hodin. Informace získáte na stránkách www.zoo.vyskov.cz, na facebooku Hvězdárna Vyškov a na telefonu 602 59
62 09.
Vedoucí Hvězdárny Vyškov Dobromila Patáková

Fotbal začíná
Jarní část soutěžního ročníku 2013/14 začíná! Na městském stadionu budou v dubnu sehrána následující mistrovská utkání:
So 5. 4., 13 h., dorost Slavkov–Šlapanice
15.30 h., Slavkov A–Lanžhot
So 12. 4., 10 h., ml. přípravka Slavkov–Šaratice
Ne 13. 4., 9 a 10.45 h., st. a ml. žáci Slavkov–
Kuřim
So 19. 4., 13.30 h., dorost Slavkov–Lipovec
16 h., Slavkov A–Rohatec
Ne 27. 4., 9 a 10.45 h., st. a ml. žáci Slavkov–
Boskovice
VV SK Slavkov u Brna zve všechny své příznivce – přijďte do ochozů stadionu povzbudit
naše mužstva!
rs

Absolventi s trenéry

Foto: archiv ABU

Noví instruktoři Krav Magy
Dne 1. března proběhly trenérské zkoušky na
instruktora Krav Magy a sebeobrany. Zkoušek
se zúčastnili žáci oddílu Krav Maga Austerlitz
a Brněnského oddílu Complete Self Defence
Systém. Zkouška trvala 130 minut bez přestávky. Noví instruktoři zahájili zkoušku strečinkovou rozcvičkou, která přešla do
akrobatické. Akrobacie obsahovala mimo kotoulu přes ramena, letmo, hvězdy, rondaty, také
přemety a složitější prvky. Po náročném vytrvalostním boxování a kopání do boxovacích
pytlů, lap a bloků následovala sebeobrana –
pády, vyprošťování z různých úchopů za ruce,
pod krkem až po nasazení pák a odvádění. Krav
Maga byla zaměřena na sebeobranné techniky
proti úderům, kopům, proti útočníkovi s pistolí,
nožem a tyčí. Technik bylo více jak čtyřicet.
Nemohla chybět i praktická část výuky, kdy
jsem vybral pro každého studenta jednoho diváka a musel se naučit techniku ze zkušebního
řádu. Poslední zkouškou byl boj na zemi –
grappling.
Celá zkouška proběhla pod dozorem zkušeb-

ních komisařů. Noví instruktoři trénovali
dlouho a tvrdě, aby dosáhli tohoto úspěchu.
Chtěl bych ještě jednou veřejně gratulovat
a popřát hodně dalších úspěchů instruktorům:
Andrei Korbelové, Petru Smejsíkovi, Marku
Brtníkovi a Davidovi Zvonkovi.
Pokud se stále rozhodujete o přijetí do oddílu
Krav Maga Austerlitz , tak neváhejte a napište
si o přihlášku, kde naleznete více informací.
Není třeba se obávat náročnosti tréninku, nejsou nutné ani předchozí dovednosti v oblasti
bojových sportů. Veškeré techniky, fyzička
a dovednosti jsou brány od úplného začátku.
Tréninky jsou 2x týdně pod odborným vedením
instruktorů Krav Magy a sebeobrany. Dále jsou
naplánované semináře pro členy oddílu a výhodné permanentky do fitness ve Slavkově.
Zápis a první trénink proběhne 8. dubna
v 18.30 hod. v Akademii Bojových umění ve
Slavkově u Brna. www.akademie.asia
Naučte se bránit dříve než vás někdy – někdo
– někde napadne!
Shihan Hlaváč Petr, MScj, Shief instructor

Podesáté zlatá Vlaďka Fialová
Rozvoj dálkového a zimního plavání ve Slavkově pomáhá rozvíjet paní Vlaďka Fialová již
od podzimu roku 2006. Měsíc před mistrovstvím republiky v zimním plavání se ohlásila na
koupališti a projevila zájem o trénink. Plavající
trenér a předseda Petr Mihola vzpomíná: „Hned
na prvním tréninku zaplavala na své mistrovské
trati čas výrazně nad tehdejším platným českým
rekordem. Při pozvolném chladnutí vody se pak
ale pravidelně každý týden o něco zhoršovala,
přesto to bylo pořád velmi dobré. V den závodu
ale nebylo o výsledku od začátku pochyb, první
titul byl doma! Navíc v novém českém rekordu.
Bilanci osmi let mezi zimními plavci Vlaďka
letos završila účastí na svém již 16. republikovém mistrovství. Konají se dvakrát ročně, jedno
prsařské, druhé ve volném způsobu. Do Prahy
odjížděla na prsařské mistrovství jako favoritka

s dosavadním ziskem devíti zlatých a šesti
stříbrných medailí společně s dalšími Slavkováky. Za brněnský oddíl Fides pravidelně nastupují manželské páry Matuštíkových
a Pospíšilových, Antonín Pavéska, Helena Pavézková, Hana Matýšková, Zdeněk Kyjovský
s vnukem dr. Petrem Kozmonem a Jiří Martinovič.
V sobotu byla Vlaďka v Praze-Podolí „předhozena“ přesile domácích závodnic. Přesto ani
tentokrát nebylo od začátku závodu o výsledku
pochyb.
Zbývá teď už jen potvrdit výhru v celoroční
soutěži zimních plavců, Českém poháru. To pro
závodníky představuje již jen cestu do Zábřehu
na Moravě, Sence (Slovensko), Čehovic a Nové
Paky. Dvacet zastávek, včetně té slavkovské, již
mají soutěžící za sebou. Jedinou absenci na so-

utěži v Opavě si Vlaďka vzhledem ke spolehlivému náskoku může dovolit. V termínu od 18.
do 26. března bude totiž šestice Slavkováků
startovat na Mistrovství světa v zimním plavání
ve finském Rovaniemi.
Martin Dubina

Slavkovští plavci

Foto: archiv plavců
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Jarní výstava 2014
Dne 13. dubna se koná v Zámecké vinárně
U Edy Jarní výstava rukodělných prací. Výstava
je přístupná od 9 do 17 hodin. Přiveďte své děti,
rodiče, tetičky, strýčky a zkrátka všechny známé
na tuto akci. Pro děti je připraveno malování na
obličej, pro maminky plno krásných výrobků
a dekorací, které zkrášlí váš domov. Občerstvení připraveno. Akce je pořádána za účasti
Obchůdku na nádvoří“, Palackého nám. 89,
Slavkov u Brna. Těšíme se na vás!
va

Zámecký košt pálenek
Zámecká restaurace Austerlitz a Zámek
Slavkov – Austerlitz pořádají pod záštitou starosty města Slavkov u Brna Zámecký košt pálenek, který se koná v sobotu 12. dubna od 10
hodin v zámeckém parku, kde proběhne veřejná degustace vzorků. Vaše vzorky pálenky
se přijímají od 1. 3. do 6. 4. v Informačním centru (po–pá 9–16 hod.) a v Zámecké restauraci
Austerlitz (út–ne 11–20 hod.). Soutěží se v kategoriích: slivovice, meruňkovice, ostatní ovoce
a likéry. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží
hodnotné ceny. Absolutní vítěz vyhrává tablet.
Informace na tel. 608 710 597, e-mail:
info@restauracezamek.cz. Pravidla degustace
najdete na webu www.veslavkove.cz.
mv

Tři zranění u Velešovic
K dopravní nehodě, při níž došlo ke střetu
osobního auta značky Audi s autobusem, vyjížděli v úterý 18. března dopravní policisté na
hlavní tah Brno–Uherské Hradiště. Autobus jedoucí směrem do Slavkova v pravém jízdním
pruhu začalo před křižovatkou u Velešovic předjíždět osobní auto značky Audi.
Podle zjištění policistů se však vozidlo nestihlo včas zařadit před autobus, narazilo do
boku autobusu a poté vyjelo ze silnice a skončilo v poli. Při nehodě byli tři cestující z osobního auta těžce zraněni. Vznikla škoda za asi půl
milionu korun. Dechové zkoušky vyloučily, že
by řidiči byli pod vlivem alkoholu nebo drog.
por. Mgr. Iva Šebková
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Stolní kalendáře Slavkova
Vážení čtenáři, velký zájem, který jste projevili o týdenní kalendář s historickými fotografiemi Slavkova do roku 1940, nás velice
překvapil a potěšil. Před několika lety jsme sice
již vydali dvakrát stolní kalendář, ale naše očekávání nebylo naplněno. Máme velkou radost,
že vás historie Slavkova tak zajímá. Na rok
2015 připravujeme kalendář, ve kterém budou
zajímavé a opět většinou nepublikované fotky
z dalšího dvacetiletí, a to od roku 1940 do roku
1960. Je opravdu z čeho vybírat a věříme, že
i pro skutečné znalce města budou některé záběry neznámé.
Ohlasy na první slavkovský historický kalendář byly velmi kladné. Z nich vyplynulo, že se
kalendář dostal přes rodinné příslušníky téměř

Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov
Příjem inzerce do čísla 4/2014
Uzávěrka pro inzerci je pátek 18. dubna do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 4/2014
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 15. dubna.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 28. března 2014

do celého světa, kde žijí slavkovští rodáci. Přinášíme úryvek z jednoho dopisu za všechny:
„Dostala jsem k Vánocům od rodiny ze Slavkova Váš stolní kalendář Historický Slavkov.
Byl to pro mě dárek z nejmilejších a já nemohu
jinak, než vám poděkovat a pogratulovat k výbornému nápadu. Kalendáře po dvou letech likviduji, ale tento kalendář budu mít navždycky.
Jsou v něm mé nezapomenutelné vzpomínky
a místa mně známá, a která nepoznávám, domýšlím se, odkud je záběr brán a pokud jde
o osoby, o koho asi jde. Jsem ročník 1939 a ve
Slavkově jsem žila do svých 20 let. Protože se
denně dívám do kalendáře, denně se přenáším
do Slavkova, což teď činím častěji než kdykoliv
předtím. Jelikož je to zásluhou kalendáře a tím
i Vaší, chtěla jsem se s Vámi podělit o radost ze
zážitku dobré práce, která určitě splnila očekávání. Přeji Vám stálé zdraví a hodně úspěchů
v další práci a hodně dobrých nápadů ke spokojenosti lidí, pro které to děláte.
Srdečně Vás zdravím. Jiřina Hachlovská,
Ostrava-Poruba“
Takové ohlasy jsou pro nás velmi potěšující
a zároveň i zavazující. Vaše dopisy dávají nám
sílu a chuť do další práce, o které nyní víme, že
není nadarmo.
B. a P. Malečkovi

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje
• Svoje příspěvky posílejte nejpozději do
data termínu uzávěrky, který je zveřejněn
v každém předchozím čísle zpravodaje.
• U příspěvků doručených po uzávěrce není
zaručeno jeho zveřejnění.
• Zasláním příspěvku nevzniká autorovi
automaticky nárok na jeho zveřejnění, o zařazení příspěvku rozhoduje redakční rada.
• U každého příspěvku musí být uvedeno
jméno autora. Anonymní texty nebudou zveřejněny.
• Texty zasílejte nejlépe na e-mailovou
adresu info@bmtypo.cz, popř. je můžete přinést osobně na CD nebo flash disku do redakce
zpravodaje.
• Text by měl být v rozsahu ideálně polovina
strany A4, maximálně však jedna strana A4

Měsíčník vydávaný v nákladu 3450 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna
Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035
Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně), Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát,
Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.
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(velikost písma 12 bodů), jinak si vydavatel vyhrazuje právo zkrácení příspěvku. Předat příspěvek v rukopise nebo strojopise lze jen ve
výjimečných případech.
• Fotografie a obrázky je nutno dodávat samostatně v elektronické podobě nejlépe ve formátu jpg. Vkládání fotografií do textu se
nedoporučuje.
• Pravopisné nebo stylistické chyby budou
opraveny dle gramatických a typografických
pravidel, a to bez následného předložení k autorizaci.
• Příspěvky nesmí překročit hranice slušného
chování, ohrožovat mravnost, obsahovat
urážky, osočování, rasistické a vulgární urážky.
• Články nesmí obsahovat skrytou reklamu,
např. výčet sponzorů.

KALENDÁŘ AKCÍ – DUBEN 2014
Datum

hod.

1. 4.
17.00
5. 4.
8.00–15.00
5. 4.
9.00
8. 4.
18.30
9. 4.
17.00
11.–12. 4.
11.–12. 4. 9.00–16.00
12. 4.
10.00
12. 4.
11.00–15.00
13. 4.
9.00–17.00
17. a 18. 4. 8.00–12.30
8.00–15.00
24. 4.
24. 4.
14.00
25. 4.
od 11.00
26. a 27. 4.
26. 4.

akce/místo konání

pořadatel

Pozvání do ticha. Beseda Juraje J. Dovaly. Husitská fara, Jiráskova 959
CČSH
Sběr starého železa v ulicích města
Junák Slavkov
Beseda Změny na silnici v SC Bonaparte
MK Austerlitz a Město Slavkov
Nábor do kurzu sebeobrany v Akademii bojových umění
oddíl Krav Maga Slavkov
Hudební večer žáků v sále ZUŠ ve Slavkově
ZUŠ F. France
Prodejní zahradnická výstava v zámeckém parku (pá 12–17; so 9–17)
ZS-A
Prodejní velikonoční výstava v Rubensově sále (dle otevírací doby ZS-A)
ZS-A
Zámecký košt pálenek v zámeckém parku
ZS-A a Zámecká restaurace Austerlitz
Jarní vyjížďka – zahájení jezdecké sezony v zámeckém parku
ZS-A
Jarní výstava rukodělných prací – v Zámecké vinárně u Edy
Vinárna U Edy
Velikonoční prázdniny s DDM
DDM
Zápis dětí do MŠ Zvídálek – ředitelna MŠ na Komenského nám.
MŠ Zvídálek
Okresní kolo Zazpívej, slavíčku DDM, Komenského nám.
DDM
Slavkovské memento – festival válečné literatury faktu (Historický sál)
ZS-A
Čarodějnický víkend na zámku (13 hod., 14 hod., 15 hod.; na objednání)
ZS-A
Pietní akt k výročí osvobození města v zámeckém parku
ZS-A

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

Šampioni ze stáje
Volkswagen Comfort Edition.
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