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Příští číslo vyjde 30. dubna

TSMS ve čtvrtek 17. března zahájily jarní úklid
komunikací města po zimní údržbě, tzv. blokové
čištění. Tyto práce budou pokračovat postupně
i v měsíci dubnu. 

Žádáme řidiče o respektování našeho doprav-
ního značení a informací tak, aby zaparkovaná auta
nebránila úklidu, především na parkovištích.

Uliční smetky z úklidu před rodinnými domy
svážíme samostatně. Tento odpad nepatří do kom-
postu! Děkujeme vám.

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Zahradnická výstava
15. a 16. dubna – zámek

Záchvěvy motýlích křídel
vernisáž 14. dubna – zámek

Velikonoční výstava
14. a 15. dubna – zámek

(strana 10)
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VÝSTAVY

Sběr železného šrotu
V sobotu 9. dubna bude Junák Slavkov pořádat

v ulicích města sběr železného šrotu. Staré železo,
prosíme, hromaďte až ráno v den sběru na určených
místech, která označíme dle pokynů městského
úřadu. Děkujeme za vaši podporu.

Junák Slavkov u Brna

Úklid města
Foto: 4x R. Lánský



V neděli 6. března směřovaly davy rodičů s dětmi
na maškarní ples, který každoročně pořádá Dům
dětí a mládeže ve Slavkově u Brna. Letošní účast
byla opět vysoká a návštěvníci z pohádkového světa
zaplnili všechny prostory velkého i malého sálu
Sportovního centra Bonaparte. Radost z pohybu je
dětem vlastní a tak všechny princezny, víly, čaro-
dějnice , berušky, ale i udatní kovbojové, rytíři a in-
diáni měli možnost se pořádně vydovádět v rytmu
disko hudby D.J. Hofírka. A pokud se zrovna ne-
tancovalo, vydávalo se 115 cen v malé obálkové
tombole a losovala se velká tombola, ve které bylo
30 hodnotných cen. Kdo měl štěstí, vyhrál např.
skákací trampolínu, velkou stolní hru hokej, fotbal,
dětský párty stan, povlečení s dětským motivem,
plyšového medvěda nebo sladké dorty. Novinkou
v letošním roce a zpestřením karnevalu bylo hodi-
nové vystoupení herce z divadelní agentury Koráb,
který pobavil nejen děti, ale i dospělé. Snaha všech
tanečníků a soutěžících byla oceněna sladkou od-
měnou. 

Velké poděkování patří místním podnikatelům
a sponzorům, kteří věnovali dětem krásné ceny
do tomboly a cukrovinky k soutěžím.

Výtěžek z karnevalu bude použit na nákup mate-
riálu a pomůcek do výtvarných a sportovních
kroužků a na letní činnost DDM Slavkov, děkujeme
tímto všem účastníkům a těšíme se na Vás při dal-
ších akcích. Kolektiv DDM Slavkov

Kolektiv pracovníkÛ Technick˘ch sluÏeb mûsta Slavkova u Brna Foto: archiv TSMS

Dětský karneval se vydařilFoto: 3x archiv DDM
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Vážení spoluobčané, dovolte mi jménem ve-
dení města vás pozvat na pietní akt, který se již
tradičně uskuteční v úterý dne 26. dubna 2011
při příležitosti připomenutí si osvobození na-
šeho města sovětskou armádou od německých
okupantů během 2. světové války. Tato vzpo-
mínková akce bude zahájena ve 13 hodin u po-
mníku padlých rudoarmějců v městském zá-
meckém parku. Po vzdání holdu hrdinství
a statečnosti našich osvoboditelů a uctění pa-
mátky zde pochovaných vojínů a poddůstoj-
níků se přemístíme na místní hřbitov k pamětní
desce se jmény slavkovských obyvatel, kteří
se nevrátili z koncentračních táborů nebo za-

Letošní 16. ročník festivalu Concentus Mo-
raviae proběhne mezi 28. květnem a 25. červ-
nem s podtitulem „České sny – otisky a vzpo-
mínky“. Jeho dramaturg Aleš Březina pozval
výrazné hudební osobnosti, převážně české
a v České republice působící hudebníky, aby
pro Concentus Moraviae nachystali programy,
ve kterých se zrcadlí jejich osobní silné hudební

zážitky. Ve třech desítkách koncertů zazní
slavné i méně známé skladby s důrazem na čes-
kou klasickou hudbu.

Tradičně festival svým návštěvníkům nabízí
příležitost procestovat křížem krážem jižní Mo-
ravu a Vysočinu a propojit návštěvu jedineč-
ných koncertů s poznáváním regionu a jeho ar-
chitektonických i přírodních krás. Vstupenky
jsou v předprodeji od 25. března 2011.

Více informací o festivalovém dění na
www.concentus-moraviae.cz

Zvýhodněné ceny vstupenek
pro milovníky klasické
hudby ze Slavkova u Brna

Od 25. března 2011 jsou k dispozici vstu-
penky na koncerty festivalu Concentus Mora-
viae. Zájemci mají možnost využít při včasném
nákupu vstupenek v předprodeji na pokladně
Zámku Slavkov – Austerlitz speciální zvýhod-
něnou cenu na koncerty v našem městě a ušet-
řit 50 Kč z plného vstupného. Tato možnost je
časově ohraničena, platí pouze do 27. května, tj.
do posledního dne před zahájením festivalu.

Židle pro Pernštejn
Již druhým rokem probíhá v rámci festivalu

Concentus Moraviae akce „Židle pro Pern-
štejn“, jejíž cílem je vytvoření stálého mobili-
áře 250 židlí použitelných pro hudební i spole-
čenské události konané ve zdech jedinečné

moravské architektonické památky – hradu
Pernštejna. Zájemci mohou podpořit tuto akci
zakoupením speciální vstupenky v ceně 550 Kč
na kterýkoliv koncert festivalu Concentus Mo-
raviae 2011. Vstupenky „Židle pro Pernštejn“
na koncerty konané v našem městě můžete za-
koupit v předprodeji na pokladně Zámku Slav-
kov – Austerlitz od 25. března 2011.

Concentus Moraviae 2011: České sny – otisky a vzpomínky

TERMÍNY KONCERTŮ ve Slavkově u Brna

9. června od 19.30 – Zámek Slavkov – Aus-
terlitz, Historický sál 

PAVEL HAAS QUARTET 
Sergej Prokofjev, Franz Schubert
plná cena: 250 Kč (sleva 50 Kč do 27. května)
zlevněná vstupenka: 150 Kč (důchodci, studenti,

ZTP, ZTP-P)

21. června od 19.30 – Zámek Slavkov –
Austerlitz, Historický sál

MONIKA KNOBLOCHOVÁ (cembalo), CLARA
NOVÁKOVÁ (flétna), ADÉLA ŠTAJNO-
CHROVÁ (housle), HANA FLEKOVÁ (vio-
loncello)

Jean-Philippe Rameau, Francois Coupe-
rin, Leopold Koželuh, Johann Sebastian
Bach, Bohuslav Martinů

plná cena: 200 Kč (sleva 50 Kč do 27. května)
zlevněná vstupenka: 100 Kč (důchodci, studenti,

ZTP, ZTP-P)

Uctění památky padlých
hynuli ve válečných bojích. Přestože od těchto
událostí uplynulo již dlouhých 66 let, neměli
bychom zapomínat na padlé a zemřelé, kteří
své životy položili a ztratili je za naši budoucí
svobodu a možnost žít v míru. Važme si tohoto
daru, lidé v mnoha zemích světa tuto příležitost
nemají, některé státy si válkou v nedávné mi-
nulosti 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 také svých blízkých i zabitých a za-
vražděných našich tehdejších občanů.

Ivan Charvát, starosta města  

Třídění odpadů na úřadě
Mnoho spoluobčanů navštíví budovu Měst-

ského úřadu na Palackého náměstí č.p. 260
kromě jiného i za účelem odložení tříděného
odpadu. Ač jsou zde sběrné nádoby umístěné
již delší dobu, je znát, že stále si někteří nádoby
pletou a znehodnocují tak vytříděný odpad
něčím, co do jednotlivých nádob ani nepatří. 

Ve vestibulu přízemí budovy jsou umístěny
sběrné nádoby na monočlánky a knoflíkové
baterie, použité světelné zdroje z domácností
v y b r a n é h o
typu – sbírané
„úsporné“ zá-
řivky (nikoliv
klasické žá-
rovky) jsou na
nádobě vyob-
razeny. Na
zpětný odběr
drobného elektrozařízení je zde nádoba fy
ASEKOL (např. mobilní telefony, kalkulačky,
přehrávače, PC klávesnice, myši, varné kon-
vice, fény, holicí strojky, žehličky). Nově je
zde umístěna vysoká nádoba na sběr plastů –
PET láhví a použitých kelímků z nápojového
automatu. Pro ostatní odpady jako ubrousky,
papírové kapesníky, sáčky, obaly od sladkostí
apod., je určena velká nádoba s označením
„komunální odpad“. Pro nedostatek místa je
některá nádoba na první pohhled „skryta“, ale
určitě k nalezení z druhé strany nápojového au-
tomatu.

Děkujeme všem, kteří se „trefí“ a přispějí
k ochraně životního prostředí. Ti, kdo chtějí
trénovat, nechť navštíví stránky www.tonda-
obal.cz.

Ing. Stanislava Kubešová
odbor ŽP, MěÚ Slavkov u Brna

Krádež benzinu na
čerpací stanici SHELL

Dne 11. března bylo hlídce městské policie
obsluhou čerpací stanice SHELL nahlášeno, že
asi před půl minutou ujelo bez zaplacení vo-
zidlo, které má slovenskou SPZ. Strážníci se
pustili do pronásledování uvedeného vozidla,
které u motorestu Rohlenka dostihli. Pomocí
majáku vozidlo zastavili a povedeného řidiče
odvezli na OO PČR Slavkov k prokázání to-
tožnosti. Mladík byl strážníky po zásluze od-
měněn pokutou a plnou nádrž benzinu, kterou
si natankoval, musel na čerpací stanici uhradit.

Pavel Ehrenberger, velitel MP

Informace o uzavírce
v obci Bošovice

Ve dnech 15. 3.–30. 11. 2011 bude z důvodu
realizace výstavby kanalizace a ČOV v obci
Bošovice probíhat úplná uzavírka na silnici
II/418 Sokolnice – Otnice – Krumvíř, od kři-
žovatky se silnicí III/4186 Otnice – Lovčičky,
po hranici okresu. 

Objízdná trasa byla z důvodu odlehčení do-
pravnímu zatížení rozdělena na dvě části: po
silnici II/416 z obce Újezd u Brna do obce Žat-
čany, dále po II/380 přes obec Moutnice a obec
Těšany do obce Borkovany a dále po II/381 do
obce Velké Hostěrádky, po silnici II/418 z obce
Újezd u Brna směrem na obec Otnice ke kři-
žovatce se silnicí III/4166 vpravo na obec Tě-
šany a dále po II/380 do obce Borkovany a dále
po II/381 do obce Velké Hostěrádky.

Bc. Dagmar Janebová, vedoucí odboru do-
pravy a SH MěÚ Slavkov u Brna

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 19. dubna. Přednostně budou zařazeny články na
téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané
e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších příspěvků
se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení
svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte, prosím, e-mai-
lem, popř. na disketě. (red)U
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Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

7. řádná schůze RM – dne 2. 3. 2011
1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti od-

boru vnitřních věcí v roce 2010.
2. RM bere na vědomí informativní zprávu

o činnosti odboru obecní živnostenský úřad.
3. RM bere na vědomí Výroční zprávu za rok

2010 příspěvkové organizace ZS-A.
4. RM bere na vědomí Výroční zprávu za rok

2010 příspěvkové organizace TSMS.
5. RM doporučuje ZM ke schválení: závě-

rečný účet města Slavkov u Brna – rozbory hos-
podaření za rok 2010 bez výhrad a převod vý-
sledku hospodaření po zdanění vedlejší
hospodářské činnosti ve výši 6 497 649,08 Kč
do Fondu bytového a tepelného hospodářství.

6. RM doporučuje ZM ke schválení: rozbory
hospodaření TSMS a ZS-A, převod výsledku
hospodaření TSMS ve výši 386 671,47 Kč do re-
zervního fondu a převod výsledku hospodaření
ZS-A ve výši 163 488 Kč do rezervního fondu.
Zřizovatel nepožaduje vrácení kladných vý-
sledků hospodaření hlavní činnosti ani odvod
kladných výsledků hospodaření vedlejší činnosti
příspěvkových organizací.

7. RM doporučuje ZM: schválit kladné vý-
sledky hospodaření školských PO zřízených
městem Slavkovem u Brna vzniklých u hlavní
činnosti z příspěvku od zřizovatele a kladné vý-
sledky z podnikatelské činnosti za rok 2010,
schválit rozbory hospodaření školských PO za
rok 2010 a přidělit výsledek hospodaření DDM,
ZUŠ Františka France, ZŠ Komenského, ZŠ Tyr-
šova a MŠ Zvídálek za rok 2010 v plné výši do
rezervního fondu organizace.

8. RM odkládá zprávu o návrhu rozpočtů
TSMS a ZS-A.

9. RM schvaluje rozpočty školských PO města
Slavkova u Brna pro rok 2011 v předloženém
znění s předloženou výší příspěvku od zřizova-
tele a současně schvaluje čerpání fondů škol-
ských PO a odpisové plány ZŠ Komenského, ZŠ
Tyršova a ZUŠ Františka France pro rok 2011
v předloženém znění s následným odvodem do
rozpočtu zřizovatele v roce 2011 u Základní
školy Komenského ve výši 65 665 Kč. Zároveň
stanovuje závazné ukazatele pro příspěvkové or-
ganizace s delegováním pravomocí pro příspěv-
kové organizace v oblasti jejich finančního hos-
podaření a realizací rozpočtových opatření
vlastního rozpočtu v roce 2011.

10. RM schvaluje výsledek provedené inventa-
rizace majetku města Slavkova u Brna za rok 2010.

11. RM doporučuje ZM schválit vypuštění
bodu e) z čl. 2 odst. 1 Zásad tvorby a použití
Fondu bydlení.

12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke
Smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohody
o způsobu vypořádání finančních vztahů (Fi-
nanční úřad), vyplývajících ze smlouvy o sdru-
žení ze dne 5. 1. 1994 v předloženém znění.

13. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka
na zpracování dokumentace pro stavební povo-
lení na akci: „Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna
– Nádražní“ je nabídka společnosti HBH Projekt
spol. s r.o. RM současně dává souhlas k uzavření
smlouvy o dílo na uvedenou akci za cenu 59 892
Kč vč. DPH.

14. RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky
na dodavatele projektové dokumentace pro sta-
vební povolení na akci: „Rekonstrukce místní
komunikace ul. Lomená – Slavkov u Brna“ za
předložených podmínek.

III. mimořádná schůze RM
– dne 21. 2. 2011

1. RM doporučuje ZM vzít předloženou
zprávu o přehledu problematiky rozšíření MŠ
Zvídálek na vědomí.

2. RM vybírá jako nejvhodnější nabídku na
veřejnou zakázku Poskytnutí investičního úvěru
– Rozšíření kapacity MŠ – nabídku uchazeče
Komerční banka, a. s.. RM současně doporučuje
ZM schválit přijetí bankovního úvěru od Ko-
merční banky, a. s., ve výši 20 000 000 Kč
s dobou splácení 20 let a úrokovou sazbou 3M
PRIBOR + 1,08 % a jeho zajištění blankosměn-
kou bez avalu a uzavření smlouvy o poskytnutí
úvěru.

IV. mimořádná chůze RM
– dne 28. 2. 2011

1. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření
„Smlouvy o financování akce realizované
v rámci PROGRAMU 129 120“ uzavírané mezi
ČR-Ministerstvem zemědělství (správce pro-
gramu), Povodím Moravy, s.p. (žadatel) a Měs-
tem Slavkov u Brna (navrhovatel).

15. RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky
na dodavatele stavebních prací na akci: „Oprava
střechy budovy radnice čp. 64-Slavkov u Brna“
za předložených podmínek.

16. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o pře-
vodu práv a povinností z územního rozhodnutí
a stavebního povolení na vybudování kabelů NN
a VN v lokalitě Zlatá Hora se společností E.ON
Česká republika, s.r.o.

17. RM souhlasí s hostováním a s umístěním
atrakcí provozovatele Vlastislava Schulze v aleji
ulice Kaunicova ve Slavkově u Brna při Dnech
Slavkova a Svatourbanských hodech v červnu
2011. 

18. RM bere na vědomí zápis z komise pro
rozvoj města č. 1-2011 a jmenuje předsedou ko-
mise pro rozvoj města Ing. Petra Lokaje.

19. RM souhlasí s realizací projektu „Rozší-
ření separace biologických odpadů ve městě
Slavkov u Brna.“ RM dále doporučuje ZM při-
jmout dotaci Technickými službami Města Slav-
kova u Brna z operačního programu Životního
prostředí.

20. RM po projednání změny hlavy V. Směr-
nice k zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím, tuto schvaluje v předlože-
ném znění. 

21. RM odkládá zprávu o dodatku č. 1 k plá-
novací smlouvě IS Zlatá Hora – VO.

22. RM doporučuje ZM dát souhlas k požá-
dání a přijetí státní dotace ministerstva kultury
z Programu regenerace MPR a MPZ ve výši
525 000 Kč, k použití přislíbené dotace z Pro-
gramu na zahájení opravy krovu a střechy kul-
turní památky – domu č.p. 64 I. etapa na Palac-
kého náměstí ve Slavkově u Brna a k poskytnutí
dotace z rozpočtu města na obnovu výše uve-
dené památky částky ve výši 1 500 000 Kč, jako
podílu vlastníka památky k dotaci z Programu
regenerace MPZ a MPR. RM zároveň bere na
vědomí zápis komise rady pro regeneraci MPZ
a souhlasí s navrženými řešeními.

23. RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o zřízení místa zpětného odběru s EKO-
LAMP s.r.o. Praha dle předloženého návrhu.

24. RM bere na vědomí zprávu ve věci žádosti
paní Kovačové o změnách plateb za popelnice
a ukládá odboru ŽP zaslat písemnou odpověď ve
smyslu předložené zprávy.

25. RM bere na vědomí přehled kulturních
akcí organizovaných městem.

26. RM souhlasí se zahájením kroků vedou-
cích k výměně sklepa dle žádosti paní Petry Ko-
láčné dle varianty č. 1.

27. RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky
na dodavatele stavebních prací na akci: „Obnova
fasád zámku Slavkov u Brna – 2011“ za předlo-
žených podmínek.

28. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka
na výkon technického dozoru investora na akci
„Slavkov u Brna – rozšíření kapacity MŠ Zvídá-
lek“ je nabídka společnosti SCHELLE, s.r.o.,
s nabídkovou cenou 115 400 Kč vč. DPH a dává
souhlas k uzavření mandátní smlouvy na uvede-
nou akci.

29. RM nevyhovuje námitce podané společ-
ností BAS s.r.o., proti rozhodnutí zadavatele
o nejvhodnější nabídce na veřejnou zakázku
na stavební práce: „Slavkov u Brna – Rozšíření
kapacity MŠ Zvídálek II“ v předloženém
znění.

30. RM byla informována radním Ing. Hyn-
kem Charvatem o námětech projednaných v ko-
misi pro zahraniční vztahy – ocenění starostů
a občanů aktivně zapojených do zahraničních
partnerských vztahů a případná instalace infor-
mativní tabule o zahraničních partnerských měs-
tech.

31. RM ukládá tajemníkovi MěÚ personálně
zajistit pokrytí požadavků na navýšení počtu sva-
tebních obřadů v roce 2011.

32. RM bere na vědomí informaci o zamítnutí
ústavní stížnosti na neplatnost voleb do zastupi-
telstva města Slavkova u Brna a na zrušení ně-
kterých ustanovení volebního zákona podané
p. Aloisem Hlásenským Ústavnímu soudu.

1. mimořádné zasedání
ZM – dne 28. 2. 2011

1. ZM bere na vědomí zprávu o přehledu pro-
blematiky rozšíření MŠ Zvídálek.

2. ZM bere na vědomí zprávu o výběru doda-
vatele akce rozšíření MŠ Zvídálek.

3. ZM schvaluje přijetí bankovního úvěru od
Komerční banky, a. s., ve výši 20 000 000 Kč
s dobou splácení 20 let a úrokovou sazbou 3M
PRIBOR + pevná odchylka 1,08 % a jeho zajiš-
tění blankosměnkou bez avalu a uzavření před-
ložené smlouvy o poskytnutí úvěru s Komerční
bankou, a. s..

4. ZM dává souhlas k uzavření „Smlouvy o fi-
nancování akce realizované v rámci PRO-
GRAMU 129 120“ uzavírané mezi ČR – Minis-
terstvem zemědělství (správce programu),
Povodím Moravy, s.p. (žadatel) a Městem Slav-
kov u Brna (navrhovatel) v předloženém znění.
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1. RM nesouhlasí s předloženým záměrem na
výstavbu bytových domů v lokalitě Zlatá Hora
předloženým panem Pavlem Čáslavou podnikají-
cím pod obchodní firmou Pavel Čáslava – Čá-
slava – Stav a doporučuje ZM trvat na původním
záměru a termínu schváleném na X. řádném za-
sedání ZM dne 23. 3. 2009.

2. RM doporučuje ZM ke schválení: Přijetí do-
tace Optimalizace řízení lidských zdrojů Měst-
ského úřadu Slavkov u Brna ve výši 533 664 Kč,
rozpočtové opatření č. 1 – Výsledek hospodaření
hlavní činnosti za rok 2010, rozpočtové opatření
č. 2 – Odměna za třídění odpadů, rozpočtové
opatření č. 3 – Dotace ZŠ Tyršova a rozpočtové
opatření č. 4 – Příspěvek na obnovu a zhotovení
Slavkovského kroje.

3. RM schvaluje: rozpočet TSMS pro rok
2011, předložený odpisový plán rok 2011
u TSMS ve výši 199 711,95 Kč s odvodem do
rozpočtu zřizovatele v plné výši a mzdový limit
TSMS pro rok 2011. RM dále schvaluje: rozpo-
čet ZS-A pro rok 2011, předložený odpisový plán
pro rok 2011 ve výši 302 076 Kč s odvodem do
rozpočtu zřizovatele ve výši 120 600 Kč, napo-
jení rezervního fondu ve výši 164 000 Kč a fondu
reprodukce ve výši 127 000 Kč do rozpočtu ZS-
A pro rok 2011 a mzdový limit ZS-A pro rok
2011. RM schvaluje závazné ukazatele a limity
pro PO s delegování pravomocí pro PO v oblasti
jejich finančního hospodaření a realizaci rozpo-
čtových opatření vlastního rozpočtu v roce 2011.

4. RM doporučuje ZM ke schválení čerpání
Fondu bytového a tepelného hospodářství ve výši
400.000 Kč na zateplení spojovacího krčku poli-
kliniky.

5. RM ukládá MěÚ přepracovat zprávu o kon-
cepci školství města.

6. RM schvaluje předložené „Podmínky Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace“ (podmínky práv-
ního aktu) a bere na vědomí aktualizaci Příručky
pro žadatele a příjemce na verzi 1.2 ze dne
10. 1. 2011.

7. RM po seznámení s textem dodatku č. 1
k plánovací smlouvě uzavřené dne 14. 10. 2009
mezi městem Slavkov u Brna a Občanským sdru-
žením majitelů pozemků Pod Zlatou Horou
ukládá funkcionářům města dojednat přesné ter-
míny splátek v návaznosti na plánovací smlouvu.

8. RM doporučuje ZM nedat souhlas k uza-
vření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
výkup pozemku parc. č. 1200/4 v k. ú Slavkov
u Brna o výměře 80 m2 od pana Jiřího Šebečka
za kupní cenu 800 Kč/m2 a dát souhlas k uza-
vření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na
výkup pozemku parc. č. 1200/4 za kupní cenu
500 Kč/m2.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas s předlože-
ným návrhem priorit při postupu realizací kom-
plexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavkov u Brna.

10. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke
Smlouvě o nájmu nebytových prostor – restau-
race stadion s panem Ladislavem Michálkem
a Vladislavem Eremiášem.

11. RM pověřuje starostu města jednáním za
město ve věci společenského centra Bonaparte,
ukládá mu na příští schůzi RM předložit návrh
složení pracovní skupiny k této problematice
a následně zpracovat záměry a cíle města ve
vztahu k budově a provozu centra Bonaparte.

12. RM uděluje souhlas k uzavření nájemní
smlouvy k bytu mezi Žuráň, stavební bytové
družstvo a Antonínem Salomonem a jeho man-
želkou Bohunkou Salomonovou.

13. RM ukládá odboru IR zajistit veřejnou za-

V. mimořádná schůze RM
– dne 16. 3. 2011

1. RM schvaluje uzavření předložené
smlouvy o dílo na realizaci akce „Slavkov
u Brna – rozšíření kapacity MŠ Zvídálek II“ se
společností SKR stav s.r.o., a uzavření dodatku
č. 1 k této smlouvě o dílo předloženého v příloze
č. 2 této zprávy, a pověřuje místostarostu města
jejich podpisem.

2. RM v návaznosti na usnesení z I. mimo-
řádného zasedání ZM dne 28. 2. 2011, kterým
ZM schválilo přijetí bankovního úvěru od Ko-
merční banky, pověřuje Ing. Jiřího Doležela,
místostarostu města, podpisem Smlouvy o úvěru
a Smlouvy o zajištění blankosměnkou + 1 ks
blankosměnky.

kázku na zhotovitele opravy zídky areálu ZŠ Tyr-
šova dle požadavků vyplývajících z kontroly
BOZP. RM dále ukládá MěÚ předložit RM návrh
na finanční zajištění opravy zídky areálu ZŠ Tyr-
šova.

14. RM souhlasí s podáním žádosti o příspěvek
z Fondu ASEKOL, programu Intenzita.

15. RM předkládá zprávu o přípravě doku-
mentace protipovodňové ochrany města – suché
poldry - v jednání ZM.

16. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s panem Františkem Kleiberem na pro-
nájem části pozemku p. č. 343/6 – ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 20 m2 s ročním
nájmem 365 Kč za každý započatý m2 a započatý
kalendářní rok, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou. 

17. RM souhlasí s pořádáním Mezinárodních
závodů automobilů do vrchu 2. slavkovské ser-
pentiny-Maverick.rescue 2011 ve Slavkově
u Brna ve dnech 30. a 31. 7. 2011, s uzavírkou
místní komunikace v ulici Tyršova ve Slavkově
u Brna ve dnech 29.–31. 7. 2011 a s vedením ob-
jížďky po místních komunikacích ve Slavkově
u Brna a s užíváním veřejného prostranství na
konci ulice Tyršova (rozšířená plocha západní
strany) k umístění mobilních buňek, stánku s ob-
čerstvením a stanu pro VIP hosty.  

18. RM souhlasí s pořádáním preventivní zdra-
votní akce Zdravotní pojišťovny METAL-ALI-
ANCE na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna
25. 3. 2011 v prostoru u fontány a části parkovací
plochy. 

19. RM předkládá zprávu o plnění 2. Komu-
nitního plánu sociálních služeb města Slavkova
u Brna v roce 2010 na jednání ZM.

20. RM schvaluje uzavření „Smlouvy o pod-
mínkách poskytování služeb poradnou pro ro-
dinu, manželství a mezilidské vztahy“ na rok
2011 s Centrem sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

21. RM bere na vědomí informaci ZS-A o po-
dání žádosti o dotaci ministerstva kultury.

22. RM neschvaluje přijetí nabídky
RASTV.CZ a ukládá MěÚ vyzvat firmu
RASTV.CZ. k odstranění znaku města ze stránky
rastv.cz/593583-slavkov_u_brno.

23. RM jmenuje předsedou komise kulturní
p. Jiřího Polu, předsedou komise pro zahraniční
vztahy Mgr. Petra Kostíka, předsedou redakční
rady Slavkovského zpravodaje Mgr. Zdeňka No-
váka, předsedou komise pro životní prostředí
p. Petra Navrátila.

24. RM doporučuje ZM vzít na vědomí infor-
maci o projektu OPLZZ 57.

25. RM schvaluje program II. řádného zase-
dání zastupitelstva města v upraveném znění.

26. RM nevyhovuje žádosti o finanční příspě-
vek na vydání Moravského historického sbor-
níku.

27. RM souhlasí se zvýhodněným nájmem
 velkého sálu Bonaparte Svazu diabetiků ČR Slav-
kov u Brna pro Den pro zdraví konaný dne
14. 11. 2011.

28. RM bere na vědomí poděkování ZO Čes-
kého svazu chovatelů.

29. RM doporučuje ZM poskytnout darem
Československé provincii Chudých školských
sester naší Paní projektovou dokumentaci rekon-
strukce elektroinstalace v budově Malinovského
č. p. 280, zpracovanou Milošem Šaňkem
k 04/2010, v hodnotě 25 000 Kč. 

30. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy
č. 09038613 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí na realizaci akce „Re-

vitalizace polikliniky ve Slavkově u Brna“ v před-
loženém znění podepsanou dne 11. 2. 2011 zá-
stupcem Státního fondu životního prostředí. 

31. RM nevyhovuje námitce podané společ-
ností S-A-S spol. s r.o. (STAVO-AUTO-
SERVIS) proti rozhodnutí zadavatele o nejvhod-
nější nabídce na veřejnou zakázku na stavební
práce: „ Slavkov u Brna – Rozšíření kapacity MŠ
Zvídálek II“ v předloženém znění.

32. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem
města na valné hromadě společnosti RESPONO,
a. s., pana Ing. Ivana Charváta, pro případ nemoci
nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhrad-
níkem pana Ing. Jiřího Doležela. Delegovaný zá-
stupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům
akcionáře dle programu valné hromady a stanov
a.s.

33. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem
města na valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., pana Ing. Jiřího Te-
sáka, pro případ nemoci nebo pracovního zane-
prázdnění jmenuje náhradníkem pana Radoslava
Lánského. Delegovaný zástupce je zmocněn
k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle pro-
gramu valné hromady a stanov a.s. RM dále do-
poručuje ZM delegovat zástupcem města do před-
stavenstva společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s., pana Ing. Ivana Charváta a do do-
zorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s., pana Ing. Hynka Charvata.

34. RM neschvaluje připojení města Slavkova
u Brna k celosvětové akci Hodina Země 2011.

35. RM nevyhovuje žádosti Komitétu pro udr-
žování památek z války roku 1866 o finanční přís-
pěvek.

36. RM doporučuje ZM pověřit zastupitele
města Ing. Jana Reichla spoluprací s pořizovate-
lem při pořizování územního plánu Slavkova
u Brna.

37. RM odvolává PhDr. Hanu Sokoltovou z ko-
mise pro zahraniční vztahy na její vlastní žádost
a vyslovuje jí poděkování za její dlouholetou ak-
tivní činnost v komisi pro zahraniční vztahy.

38. RM ruší bod 2) usnesení 7. RM dne 2. 3.
2011 pod bodem 4.12. ve věci rozšíření separace
biologických odpadů a nahrazuje ho textem:
Rada města doporučuje zastupitelstva města ulo-
žit TSMS zajistit doklady potřebné k zajištění
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na akci
„Rozšíření separace biologických odpadů ve
městě Slavkov u Brna“.

39. RM ukládá veliteli Městské policie před-
ložit RM zprávu o kontrole a jejím výsledku pla-
ceného parkování ve městě.

8. řádná schůze RM – 9. 3. 2011
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Rok 2010 byl pro kolektiv Technických slu-
žeb města Slavkova u Brna (dále jen TSMS)
určitým testem zvládnutí mimořádných úkolů
spojených s opakováním přívalové vody ve
městě, zvládnutí náročné údržby zeleně v mi-
mořádném vegetačním období, včetně provozu
kompostování odpadů ze zeleně, ale i běžných
každodenních povinností. 

Pro částečnou představu uvádíme:
V rámci zimní údržby jsme od 11. 1. do 4.

2. 2010 vyvezli z komunikací města 241 ná-
kladních vozidel sněhu, tj. 1928 m3.

Ve spolupráci s občany jsme zajistili opravu
350 m2 chodníků, včetně 182 bm obrubníků.
Od r. 2000 opravily TSMS 5054 m2 chodníků. 

V roce 2010 na koupališti bylo 34 537 ná-
vštěvníků a tržby činily 1 455 615 Kč.

Od roku 1986 to bylo už 1 037 368 zaregist-
rovaných osob. V červnu to bylo 6101 osob,
v červenci 22 569 a srpnu 5867 osob. 

Spotřeba vody v roce 2010 byla 5192 m3 za
cenu 327 726,80 Kč, tj. 9,50 Kč na jednu osobu.
Spotřeba el. energie v roce 2010 byla 105 kWh
za cenu 387 679,20 Kč, tj. 20,70 Kč na jednoho
návštěvníka. 

Proti roku 2009 se podařilo navýšit tržby
o 143 tis. Kč, tj. tržba na jednoho návštěvníka
byla navýšena o 3,65 Kč z 38,50 Kč/os na 42,15
Kč/os. 

V 63 provozních dnech byla průměrná ná-
vštěvnost 548 osob. Přesto náklady – výdaje na
koupališti v roce 2010 činily 2 920 921,60 Kč.
V této částce je zahrnuta i průběžná oprava pře-
devším technologické části po 25 letech provozu. 

V kapitole veřejné osvětlení jsme od roku
1992 snížili za 18 roků spotřebu z 332 623
kWh na 288 260 kWh v roce 2010 při navýšení
počtu světelných bodů.

Postupnou modernizací sítě veřejného
osvětlení se od roku 2000 podařilo snížit cel-
kový instalovaný příkon na 83,76 %,
z 108,713 kW na 91,047 kW, navýšit počet svě-
telných bodů na 136,55 %, tj. z 684 ks na 934
ks, snížit průměr na světelný bod na 61,30 %
ze 159 W na 97,43 W. 

Proti roku 2009 jsme tak snížili spotřebu
z 291 680 kWh na 288 260 kWh. Finančně
z 750 947 Kč je to 716 399 Kč v roce 2010. To
vše při nárůstu cen za el. energii.

Náklady TSMS v roce 2010 za el. energii,
vodu a plyn tvoří 1 675 086 Kč.

Výroční zpráva o činnosti Technických služeb
města Slavkova u Brna za rok 2010 

Kompostování ve městě
Od dubna 2009 zajišťují TSMS systém

kompostování biologicky rozložitelných od-
padů z veřejné zeleně, ale také biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad občanů
města. 

V roce 2009 jsme od 27. dubna do 1. pro-
since v 65 dnech, 33 cyklech od občanů
svezli 405,80 tun. To je v průměru 12,30 tun
za týden.  

V roce 2010 od 29. března do 30. listopadu
v 76 dnech, v 36 cyklech od občanů svezli
538,30 tun. To je v průměru 15 tun za týden! 

Téměř celou produkci kompostu odebírají
občané – zdarma. 

Systém kompostování ve městě je díky pří-
stupu a ukázněnosti občanů příkladně provo-
zován a je o naše zkušenosti obrovský zájem,
jak v řadách odborné veřejnosti, tak naše zku-
šenosti sledují zástupci především měst
a obcí, ve kterých zatím likvidace odpadů ze
zeleně neprobíhá ekologickou cestou. 

Na druhé straně náklady na tento náš
systém představují víc jak 884 tis. Kč.

Aktivně spolupracujeme s Mendelovou uni-
verzitou v Brně při předávání informací a zku-
šeností s kompostováním. 

Vlastní aktivitou se
nám podařilo získat 90 %
podíl dotace na projekt
„Rozšíření separace bio-
logických odpadů ve
městě Slavkov u Brna.“
Dotace činí 4 438 476 Kč.

Veřejná služba
TSMS umožňuje oso-

bám, jež se nacházejí
v hmotné nouzi, „výkon
veřejné služby“, tj. odpra-
covat zdarma určitý počet
hodin, zpravidla 30 hodin
za měsíc. V roce 2010 to
bylo 649 odpracovaných
hodin. 

Výkon trestu obecně
 prospěšných prací

Od roku 2000 v TSMS vykonávají odsouzené
osoby „alternativní trest“ formou obecně pro-
spěšných prací. Za 11 roků tak mělo 70 osob
odpracovat u nás 16 390 nařízených hodin. 

Ne všichni odsouzení tuto možnosti využili.
Odpracováno bylo pouze 5467 hodin.
V ostatních případech byly tyto hodiny ve vět-
šině případů proměněny na „vězení“. Za každé
2 hodiny 24 hodin vězení. V roce 2010 odpra-
covali odsouzení pouze 250 hodin, i když měli
možnost odpracovat nařízené hodiny i mimo
naši pracovní dobu a o víkendech.

Na základě smlouvy s Úřadem práce u nás
pracovali tři osoby v rámci veřejně prospěš-
ných prací, kde nám byly dotovány mzdové ná-
klady z 57 %.

Samostatnou kapitolou by bylo popsat
všechny práce spojené s přívalovými dešti,
které město postihly počínaje 25. květnem
2010. Aktivní práce spojené s přívalovými dešti
pro TSMS končily prakticky až v prosinci. 

Tato stručná zpráva je jen nástinem podrobné
zprávy o činnosti.

V průběhu celého roku je pořizována po-
drobná digitální fotodokumentace, která doku-
mentuje nejen naši práci, ale také proměny
města. 

TSMS zdaleka nedokážou naplnit veškerá
očekávání a oprávněné potřeby města a jejich
občanů. Možnosti TSMS jsou především limi-
továny technickým vybavením a daným rozpo-
čtem. 

Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří se v loň-

ském roce podíleli s námi na protipovodňo-
vých opatřeních a těm, kteří se starají každo-
denně o veřejné prostranství před svými domy.

Bez této pomoci si nedovedeme představit,
jak by vše měli zvládnout pracovníci TSMS.

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Celá zpráva je na www.tsslavkov.cz

Úklid mûsta Foto: 2x R. Lánsk˘
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V rámci jednání 7. rady města (2. 3. 2011) poděkoval starosta města I. Charvát panu Ra-
doslavu Lánskému za jeho dlouholetou práci pro město, za práci ve funkci ředitele TS a bla-
hopřál mu k významnému životnímu jubileu.

Technické služby Města Slavkova u Brna
(dále jen TSMS) oznamují:

1. Svoz odpadů ze zeleně z veřejných ploch
a ze zahrad občanů bude zahájen v pravidel-
ných týdenních cyklech od pondělí 4. dubna
2011 vždy:

pondělí severní část města
úterý jižní část města

(Svoz bude organizován stejně jako v roce
2009 a 2010).

Do 4. dubna budeme odpad ze zeleně řešit
mimořádnými svozy. Ve třech mimořádných
svozech, tj. út 8. 3., čt 17. 3. a v pá 18. 3. jsme
svezli z ulic města 20 tun odpadů ze zeleně.

2. Bezplatné vydávání kompostu pro občany
města bude zahájeno:

ve středu 20. dubna v Zámecké ulici, v Pan-
šule (za branou do zámeckého parku) vždy ve
středu od 14 do 17 hodin stejně jako v roce 2009
a 2010.

Na jednu rodinu je k odebrání přiměřené
množství (cca 200 l) každou středu do vlast-
ních pytlů, nádob s vlastním odvozem.

Odpad ze zeleně je zpracováván na naší
kompostárně přirozenou cestou aerobním
(s přístupem vzduchu – kyslíku) kompostová-
ním. Prokopáním a promícháním bez jakých-
koliv dalších příměsí probíhá přírodní proces.
Kompost prochází hygienizací. Po dobu 10–25
dnů teplota dosahuje 45–70 °C a celkový pro-
ces kompostování probíhá minimálně 75 dnů,
než kompost prosíváme a odvážíme. Labora-
torní analýza je prováděna v souladu s vyhláš-
kou 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání
s biologickým rozložitelným odpadem.

Upozornění 
Do hromádek odpadů ze zeleně zásadně ne-

patří železo, kameny, uliční smetky apod.
Může dojít k velkému poškození sběrného
vozu!

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Bude zahájen svoz odpadů ze zeleně

Velikonoční prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově pořádá ve

čtvrtek 21. dubna a v pátek 22. dubna vždy od
8 do 12.30 hodin velikonoční prázdniny s DDM
(možnost přihlásit i na jednotlivé dny). Cena
50 Kč na jeden den. S sebou vezměte svačinu,
pití a přezůvky. Děti je nutné přihlásit předem
a vyplnit přihlášku nejpozději do 18. dubna.
Počet míst je omezen, přihlaste se včas!

Bližší informace na tel. 544 221 708. io

Víte, že v roce 2010…
• vytřídili občané k recyklaci do Respona,

a. s. k dalšímu využití 75 964 kg skla?

• vytřídili a vyvezli občané do Respona,
a. s. k dalšímu využití 61 261 kg plastových
obalů?

• bylo vytříděno v našem městě 180 304 kg
papíru a lepenky?

• se svezlo 921 373 kg směsného komunál-
ního odpadu?

• navštívilo Zámek Slavkov – Austerlitz
54 494 návštěvníků?

• zavítalo 77 594 návštěvníků na akce v are-
álu zámku?

• se konalo na zámku 117 svatebních obřadů?

• se odehrálo 156 filmových představení
v kině Jas?

• byla tržba ze vstupného v kině 286 875 Kč?

• kino Jas navštívilo 6240 osob?

• žilo k 31. 12. ve Slavkově 6325 obyvatel
s trvalým pobytem?

• obdržel Finanční úřad ve své působnosti
(18 obcí) od všech daňových subjektů cel-
kové inkaso na všech druzích daní ve výši 256
mil. Kč?

• bylo podáno na slavkovský finanční úřad
celkem 24 188 písemností (čís. jednacích)?

• se v katastru Slavkova u Brna nacházelo
9 objektů, které byly využívány k církevním
obřadům?

O předplaveckou přípravu je
v naší mateřské škole již tradičně
velký zájem. I v tomto školním roce
rodiče vybavili své děti potřebnými
věcmi a mohlo se začít jezdit do ba-

zénu ve Vyškově. Předškoláci zahájili před-
plaveckou přípravu již v září a pokračovali až
do února. Jezdilo se ve třech skupinách a cel-
kem se zúčastnilo 68 dětí. Pod vedením kvali-
fikovaných instruktorů plavecké školy Vyškov
si děti vyzkoušely své plavecké a potápěčské
schopnosti a naučily se spoustě nových věcí.
Lektorky v každé lekci vždy připravily pro děti
pestrý program plný her s vodou, doplněný po-
můckami a střídáním bazénů. Děti se ve vodě
cítily jako doma a prokázaly velkou míru sa-

mostatnosti, která je v tomto prostředí velmi
důležitá.

Děti se vracely do mateřské školy vždy pří-
jemně unavené a plné nových zážitků. V závěru
kurzu byly oceněny diplomy a sladkou odmě-
nou za účast. 

K pohodě a zážitkům dětí z plavání přispěla
ochota a spolupráce zaměstnanců Plavecké
školy ve Vyškově. Poděkování také patří řidi-
čům Vydosu Vyškov, kteří naše děti na plavání
bezpečně přepravovali. 

Předplavecká příprava patří do stálé nabídky
naší mateřské školy a je velmi žádaná dětmi
i rodiči. Proto budeme v této nabídce ve spo-
lupráci s Plaveckou školou Vyškov i nadále po-
kračovat. Mgr. Zdeňka Rusnáková

Vítání občánků
Vítání nových občánků patří k dlouholeté

tradici města Slavkova. Vážíme si toho, že
i naše mateřská škola může přispět k této udá-
losti.  Za spolupráce rodičů a pod vedením paní
učitelky Jarmily Volešové děti vystoupí s bás-
ničkami a písničkami, které si k této slavnostní
příležitosti připravily. Společně prožité chvíle
a dojetí dotváří sváteční okamžiky této tradice.

Předplavecká příprava v MŠ Zvídálek

Starosta mûsta I. Charvát blahopfieje R. Lánskému Foto: J. DoleÏel

Vítání obãánkÛ Foto: archiv
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Ve čtvrtek 24. března se uskutečnila v Diva-
delním sále zámku tisková konference k zahá-
jení společenské a kulturní sezóny ve Slavkově
u Brna a na zámku. Oficiální zahájení sezony
se touto dobou koná pravidelně a lze říci, že se
stalo určitou tradicí, přičemž se Zámek Slav-
kov – Austerlitz zařadil mezi první památky
v ČR, které nyní zahajují sezonu.

Kromě vedení zámku a čelních představitelů

Zámek Slavkov – Austerlitz byl nominován
v soutěži Ceny Kudy z nudy 2010 mezi nej-
lepší turistické nabídky v České republice. Vel-
kou letní soutěž vyhlásila 1. července 2010
agentura CzechTourism, provozovatel oblíbe-
ného portálu s tuzemskými turistickými na-
bídkami www.kudyznudy.cz. Všechny turis-
tické aktivity zaregistrované na tomto portálu,
mezi nimi i Zámek Slavkov – Austerlitz, pro-
šly během května a června 2010 prvním, ne-

Brány slavkovského zámku se pro veřejnost
letos otevřely již ve čtvrtek 24.března 2011.
Na nadcházející sezónu jsme připravili opět
velké množství zajímavých kulturních a spole-
čenských akcí, ze kterých si vybere opravdu
každý. Základním pilířem programu jsou akce,
které se konají každoročně a které jsou pro ve-
řejnost stále zajímavé a lákavé. K těmto letos
přistupují akce spojené s připomínkou 300. vý-
ročí narození Václava Antonína Kounice. 

A na co se můžou návštěvníci letos těšit?
Z bohaté nabídky akcí vás chci upozornit na ně-
které zajímavé, které byste si neměli rozhodně
nechat ujít.

Hned na začátek sezony jsou připraveny
velmi atraktivní VÝSTAVY – „Svatební den na
zámku“, květinová výstava „Božská komedie“
a opět „Napoleonská epocha na pohlednicích“,
která byla zahájena již koncem roku 2010.
V dubnu to bude také velikonoční výstava a vý-
stava z děl žáků MŠ a ZŠ „Slet čarodějnic“. 

V květnu budou k vidění dvě prestižní vý-
stavy - grafik Adolfa Borna „Historie pro po-
kročilé“ a předního fotografa a cestovatele Ji-
řího Kolbaby „People“. Ve druhé polovině
roku to bude např. výstava slavkovské rodačky
Aleny Slezákové „Moje srdeční záležitost“, ne-
pochybně zajímavou bude také atraktivní vý-
stava loutek z Divadla Radost. Předpokládáme,
že zájem vzbudí také výstavy „Plechovky“
z cyklu Poklady z depozitářů, výstava objektů
a instalací v podzemí a výstava paličkované
krajky nebo amatérských fotografií „Slavkov-
ská zátiší“.

Také letos si na své přijdou opět zahrádkáři,
pro které chystáme jarní prodejní zahradnic-
kou výstavu v zámeckém parku. Další výstava
jistě potěší chovatele pejsků, opět se budou
konat také velmi úspěšné výstavy vín  -  srpnová
mezinárodní Grand Prix Austerlitz 2011 a li-
stopadová „Svatomartinská vína na zámku“. 

Velkou část připravovaných akcí tvoří beze-
sporu KONCERTY různých hudebních žánrů.

města byli přítomni další představitelé veřej-
ného i politického života, vedení nejvýznam-
nějších podnikatelských subjektů a organizací
ve slavkovském regionu, nejvýznamnější ob-
chodní partneři i četní zástupci sdělovacích pro-
středků.

Při příležitosti zahájení sezony se po tiskové
konferenci pro nejširší veřejnost uskutečnily
vernisáže několika výstav. Byla otevřena vý-

Ohlédnutí za zahájením sezony Zámku Slavkov – Austerlitz
stava Libuše Müllerové „Můj svět v pastelech“,
dále výstava fotografií Ronalda van Gemerena
„100 let centra Zeistu“ a znovuotevřena repre-
zentativní výstava „Napoleonská epocha na po-
hlednicích“. Slavnostní tečku za zahájením se-
zony zajistilo otevření výstavy „Svatební den
na zámku“, v rámci něhož proběhla módní pře-
hlídka svatebních šatů a květinových vazeb.

Mgr. Jana Formánková, ZS-A

V prvé řadě to budou dva koncerty klasické
hudby v rámci mezinárodního hudebního festi-
valu Concentus Moraviae. První z obou kon-
certů představí světově proslulé Haasovo kvar-
teto. Nelze opomenout ani již tradiční
galakoncert J. Strauss Orchester – Die flotten
Geister Coburg, na který letos opět zavítá
hvězda evropského formátu Luisa Albrechtová.
Do této skupiny kulturní nabídky nepochybně
patří také zářijový koncert světoznámého hous-
listy Jaroslava Svěceného v Historickém sále
a dubnový koncert Original Bolschoi Don Ko-
saken. 

V oblasti populární hudby se zájemci opět
mohou těšit na open-air skvělé muzikálové
představení „Les Misérables – Bídníci“ v po-
dání herců Městského divadla Brno. Po roční
nucené přestávce se vrací populární Hudební
festival, ovšem v poněkud jiné podobě – v rámci
celostátního turné našich předních interpretů
pod názvem „HRADOLOGIE“ (červenec - vy-
stoupí Richard Müller, Kamil Střihavka, Žlutý
pes, slavkovská LaMancha a další). Výjimeč-
nou událostí bude bezesporu srpnový koncert
legendárních rockových skupin SWEET a KA-
TAPULT v zámeckém parku.

Příznivce dechové hudby nepochybně zau-
jme počátkem července Music festival Slavkov
2011 - první ročník velkého mezinárodního hu-
debního festivalu dechových kapel a orchestrů
z Belgie, Holandska a ČR, který se bude konat
za účasti celkem 13 kapel a orchestrů. Festival
završí koncert Pražského filharmonického or-
chestru a závěrečné společné koncertní vystou-
pení všech 500 zúčastněných hudebníků s dílem
P. I. Čajkovského „Ouverture 1812“.

V červenci se po úspěšné loňské premiéře
opět uskuteční v zámeckém parku Letní fil-
mový festival.

Z dalších pravidelných AKCÍ stojí za zmínku
velmi oblíbený Oldtimer Festival 2011 – set-
kání veteránů aut a motocyklů, Napoleonské
dny i Vzpomínkové a pietní akce u příležitosti

206. výročí bitvy u Slavkova. V roce 2011 bu-
deme pokračovat v tradici Hubertovy jízdy.
Nelze opomenout ani ekumenické setkání církví
- Slavkovská iniciativa smíření, festival vá-
lečné literatury faktu – Slavkovské memento,
speciální prohlídky zámku, parku či zámeckých
depozitářů, oblíbené a velmi populární řeme-
slné jarmarky, pro děti pak Zámecké dýňo-
braní s Domem dětí a mládeže či mezinárodní
turnaj v pétanque. 

Návštěvníci, kteří se na zámek vydají jen tak
mimo jakoukoliv akci, se v prohlídkových tra-
sách mohou těšit na známé i méně známé ex-
ponáty z depozitářů, ale také na malé překva-
pení - na dubnový Den památek, kdy budou mít
vstup do všech expozic zdarma! Budeme po-
kračovat také ve specializovaných prohlídkách
depozitářů, krovů, ale i v kostýmovaných pro-
hlídkách, připravených vždy tématicky k jed-
notlivým akcím.

Samostatnou kapitolou bude připomínka 300.
výročí narození Václava Antonína Kounice,
která vyvrcholí v říjnu. K tomuto připravujeme
samostatnou výstavu, dále ve spolupráci se slav-
kovskými školami kulturní programové odpo-
ledne a odborný seminář s mezinárodní účastí.

Konec roku patří adventu a s ním spojeným
akcím jako je „Soutěž o nejkrásnější vánoční
stromeček“ a prodejní výstava vánočních deko-
rací na začátku prosince. Rok bude zakončen
přátelským silvestrovským setkáním občanů na
náměstí zakončeným ohňostrojem, odpáleným
ze zámeckého parku (pořadatelem je město).

I z tohoto krátkého přehledu je patrné, že nad-
cházející sezóna bude opět velice bohatá na
krásné kulturní zážitky. Podrobný přehled akcí
je uveden v kalendáriu na jiném místě tohoto
čísla Slavkovského zpravodaje. Všechny akce
vám pochopitelně vždy včas a podrobněji při-
blížíme a připomeneme v průběhu roku také na
webových stránkách. Přijměte naše srdečné po-
zvání! Těšíme se na vaši návštěvu.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz v roce 2011

Zámek v soutěži mezi nejlepšími turistickými nabídkami
veřejným kolem soutěže. V něm odborníci
z oblasti cestovního ruchu vybrali v každém ze
17 turistických regionů deset aktivit, které no-
minovali do druhého kola. Celkem tak do ve-
řejného hlasování postoupilo 170 turistických
nabídek. Do hlasování se zapojilo 11 tisíc lidí,
kteří odevzdali více než 62 tisíc hlasů. Abso-
lutním vítězem druhého ročníku soutěže o ne-
jatraktivnější tuzemskou turistickou nabídku
se stala zámek Hluboká nad Vltavou.

Zámek Slavkov – Austerlitz byl doporu-
čen čtenáři portálu Kudy z nudy. Toto do-
poručení mu tak přináší možnost prezen-
tace v knize s tipy na výlet a dovolenou
v České republice z edice Kam. Kniha po-
nese název Kudy z nudy 2 – kam na výlet
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a v ná-
kladu 2500 ks vstoupí na knižní trh v červnu
2011.

Hana Lokajová, ZS-A 



9SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU3/2011

Mezinárodní den
památek

V roce 1982 Mezinárodní rada pro památky
navrhla slavit Mezinárodní den památek. O rok
později se UNESCO usneslo, že se bude slavit
18. dubna. Tento den nabízí příležitost ke zvi-
ditelnění tématu kulturního dědictví pro nej-
širší veřejnost a zdůrazňuje potřebu úsilí
k ochraně a uchování kulturního dědictví.

Zámek Slavkov - Austerlitz se k tomuto letos
také připojil a v rámci této akce nabízí pro ná-
vštěvníky vstup na právě probíhající výstavy
zdarma. 

V tento den, i když se jedná o jinak zavírací
den, bude zámek mimořádně otevřen od 9
do 16 hodin. Návštěvníci budou moci zadarmo
shlédnout tři výstavy. V galerii v přízemí bude
k vidění výstava ze sbírek ZS-A „Napoleonská
epocha na pohlednicích“, v prostorách před
kavárnou výstava fotografií Ronalda van Ge-
merena „100 let centra Zeistu“ a v galerii
v prvním patře výstava Libuše Müllerové „Můj
svět v pastelech“. 

Souběžně budou samozřejmě probíhat i kla-
sické prohlídky zámku a podzemí. 

Využijte i vy této příležitosti a přijďte se na
zámek podívat!

Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Slavkovské memento, v roce 200. výročí
bitvy tří císařů sousloví zcela nové, nyní však
již napevno usazené jak na stránkách různých
tiskových médií, tak i v myslích mnoha slav-
kovských občanů a nejen jich.

Letošní 7. ročník opět vyzval žáky základ-
ních a středních škol v širším regionu JmK
k zamyšlení nad významem slova „válka,“ ale
také je vybídl zapátrat v historii rodného města
či obce. Vyhlášená témata „Války – neválky“
a „Svědectví pomníků a pamětních desek“ na-
bízejí dostatečný prostor pro tvorbu jak perem,
tak i štětcem (či jinou výtvarnou technikou).
Nad Festivalem převzal záštitu hejtman Jiho-
moravského kraje pan JUDr. Michal Hašek,
velitel Velitelství výcviku – Vojenské akade-
mie ve Vyškově Ing. plk. gšt. Ján Kožiak a sta-
rosta města Slavkova u Brna Ing. Ivan Charvát.

Festival a jeho zakončení s vyhlášením ví-
tězných literárních prací proběhne na slavkov-
ského zámku v úterý 26. dubna 2011. Počí-
naje letošním rokem se Memento bude konat
vždy v den výročí osvobození města Slavkova.
V souvislosti s tímto výročím se návštěvníci
Mementa též zúčastní vzpomínkového aktu
kladení věnců k pomníku padlých vojáků Rudé
armády v zámeckém parku, na kterém je pra-
videlně přítomen i generální konzul Ruské fe-
derace v Brně. 

Zámek Slavkov byl poctěn v pátek 11. 3.
vzácnou návštěvou. V rámci oficiální návštěvy
Jihomoravského kraje nás navštívil řádný a zpl-
nomocněný velvyslanec Ruské federace v ČR
Jeho Excelence Sergej Borisovič Kiseljov
v doprovodu Valerije Vladimiroviče Děrgačeva,
generálního konzula Ruska v Brně a Vladimíra
Fedoroviče Kolmakova, rady Velvyslanectví
Ruské federace v České republice. Šlo o první
cestu pana velvyslance po jeho nástupu do
funkce velvyslance v ČR.

V doprovodu starosty města Slavkova u Brna
pana Ing. Ivana Charváta si prohlédl zámek, při-

Vzácná návštěva Slavkova
čemž se živě zajímal nejen o jeho bohatou his-
torii, ale také o současnost města. V rámci dis-
kuze při pracovním obědě podpořil svůj záměr
podpory zvýšení turistického ruchu mezi JmK
a Ruskem s využitím leteckého spojení do Brna.
Zejména pak ocenil neobyčejnou přitažlivost
a atraktivitu života v našem městě, která na něj
podle jeho slov neobyčejně zapůsobila.

Je nezpochybnitelné, že takovéto návštěvy
Slavkova a především zámku přispívají k jeho
propagaci v takové míře a takovým způsobem,
jehož význam můžeme jen stěží docenit.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Sergej Borisovič Kiseljov při zápisu do
pamětní knihy zámku.

V průběhu akce bude ke zhlédnutí výstava
výtvarných prací žáků k tématu „Války – ne-
války“.

Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto
akci je zcela volný. Jste srdečně zváni!

Mgr. Jiří Blažek, 
vedoucí Městské knihovny ZS-A

Slavkovské memento 2011
FESTIVAL VÁLEČNÉ LITERATURY FAKTU

PROGRAMOVÉ BLOKY:
Dopoledne
11.00 Zahájení festivalu (Historický sál)

Vyhlášení výsledků literární a vý-
tvarné soutěže a předání cen
Čtení vítězných děl literární soutěže
žáků a studentů
Ukázky činnosti Vojenské akademie
Vyškov v zámeckém parku (prů-
běžně)
Výstava „Vykopané válečné arte-
fakty“ (průběžně)

13.00 Slavnostní kladení věnců u pomníku
padlých vojáků Rudé armády při
příležitosti osvobození Slavkova

Večer
18.00 Večerní čtení při svíčkách s navazu-

jící diskuzí
„Žítkovské bohyně“ – po stopách li-
dové magie v Bílých Karpatech –
přednese PhDr. Jiří Jilík (odborný
pracovník Slováckého muzea
v Uherském Hradišti, v současné
době pracuje v Památníku Velké
Moravy ve Starém Městě)

Záchvěvy motýlích
křídel

Jaro na zámku zahájí výstava „Záchvěvy
motýlích křídel“, která představí paličkovanou
krajku z dílny Mohelnického spolku ručních
řemesel. Pro vznik krajky se stala inspirací
právě křídla motýlů. 

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 14.
dubna 2011 v 17.00 hodin v Divadelním sále
slavkovského zámku a bude doplněna módní
přehlídkou mohelnického spolku. Celé zahá-
jení výstavy doprovodí vystoupení tanečního
oboru Základní umělecké školy Františka
France.

Výstava bude umístěna v prohlídkové trase
severního křídla zámku – historických salon-
cích a bude přístupna souběžně s provozem
zámku do 15. května 2011.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Redakãní rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdenûk Novák (pfiedseda), Eva Janková (místopfiedsed-
kynû, Vendula Andrlová, Mgr. Jifií BlaÏek, Ing. Ivan Charvát,
Ing. Ladislav Jedliãka, Radoslav Lánsk˘, Ing. Libor Válka.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném
ãase a bezplatnû.
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Prodejní velikonoční
výstava

Prodejní velikonoční výstava nabídne oblí-
bené výrobky Marcely Tauberové a Pavly Drá-
palové. Protentokrát bude umístěna v Divadel-
ním sále.

Pořídit si velikonoční a jarní dekorace,
drobné dárky a ozdoby budou mít zájemci
možnost již od čtvrtka 14. dubna od 16
hodin. Tento den bude od 17 hodin zároveň
zahájena výstava „Záchvěvy motýlích křídel“
(viz upoutávka na předchozí straně tohoto čísla
Slavkovského zpravodaje). 

Prodejní výstava bude přístupna dále:
v pátek 14. dubna od 14 do 17 hodin 
v sobotu 16. dubna od 10 do 15 hodin.
V rámci výstavy, v pátek a v sobotu, pro-

běhne korálková dílna pro děti i dospělé. K vi-
dění budou také ukázky zdobení kraslic. 

Přijďte se na zámek velikonočně naladit, in-
spirovat se, nakoupit si drobné dárky či si vlast-
noručně vyrobit náušničky.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Poklady nejen z depozitáfiÛ (83)
Pohlednice (pokračování)

ŽAROŠICE
Obec leží cca 15 km jižním až jihovýchod-

ním směrem od Slavkova u Brna. Název zís-
kala od osobního jména Žaruch. Původně se
jmenovala Žárušice, od 2. poloviny 17. století
je používán název Žarošice. Nejstarší zmínka
pochází z roku 1322, kdy byly Žarošice po
prodeji bratry z Egerbergu královně Elišce
Rejčce, sloučeny s tehdy již zaniklou osadou
Kvášov. Eliška Rejčka je darovala nově za-
kládanému klášteru cisterciaček na Starém
Brně. K majetku tohoto kláštera pak Žarošice
patřily až do roku 1782, kdy byl klášter zru-
šen Josefem II. Obec se následně dostala do
majetku Náboženské matice. V letech 1824
až1858 je vlastnila hraběnka Arnoštka Shaf-
gotschová, po její smrti pak syn František. Ten
však Žarošice společně s hospodou v Silničné
prodal ještě v roce 1858 majiteli ždánického
velkostatku knížeti Aloisi Lichtenštejnovi. 

Kácením okolních lesů Žarošice rozšiřo-
valy zejména plochu svých pastvin. Na takto
vzniklém území pak byla ustavena působnost
Žarošic – v místech zájezdního hostince a pů-
vodního mariánského poutního kostelíka
vznikla samota Silničná. Počátkem 18. století
u minerálního pramene byly založeny lázně
Zdravá Voda, později pojmenované po sta-
robrněnské abatyši Rose Wegemannové-Ro-
senthal. 

Tak, jako okolní obce, i Žarošice velmi utr-
pěly v období třicetileté války (1618–1648)
a staly se více než z poloviny pustými. 

Žarošice jsou však známé především svými
poutěmi nejprve v poutním kostele Nanebe-
vzaté Panny Marie, který se nacházel ve vini-
cích samoty Silničná. Po přenesení gotické
sochy Madony v roce 1785 byly poutě pře-
místěny do kostela sv. Anny v Žarošicích.
Kostel však byl pro poutníky příliš malý, proto
po požáru v roce 1797 byla stará budova str-
žena a na jejím místě pak v letech 1800–1801
vybudován podstatně větší chrám. Hlavní pouť
byla stanovena na první sobotu po 8. září,
která je nazývána „Zlatou sobotou“.

V obci dnes působí základní i mateřská
škola.

K památkám patří kostel sv. Anny, dosta-
věný v r. 1801 a bývalý vrchnostenský dům
z r. 1699. 

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Aus-
terlitz se nachází 9 pohlednic, všechny z první
poloviny 20. století. Ke kolorovaným patří po-

hlednice zobrazující poutní kostel v Žaroši-
cích, sochu P. Marie a studánku ve Zdravé
Vodě. Další kolorovaná pohlednice zobrazuje
poutní kostel v Žarošicích. Pohlednice ode-
slaná 16. 6. 1931 ukazuje záběry na Zdravou
Vodu u Žarošic. K černobílým, resp. pohled-
nicím v odstínech hnědé, pak můžeme přiřadit
pohlednice zobrazující celkový pohled na
obec, lázně ve Zdravé Vodě, tzv. Vodní ka-
pličku, vlakové nádraží, průhledy Žarošicemi
či vyobrazení vlastního kostela sv. Anny. 

ŽATČANY
Obec leží cca 16,5 km jihozápadním smě-

rem od Slavkova u Brna. V průběhu staletí se
její jméno měnilo na Začany – Žačany – Zat -
čany – Žatčany. Nejstarší písemná zmínka po-
chází z roku 1131, kdy jsou Žatčany uvedeny
v soupise majetku olomouckého biskupství.
Další zmínka je z roku 1248, kdy král Václav
I. povoluje biskupu Brunovi přeložení trhu
z Měnína do Začan. Jako vlastníci jsou dále
uváděni r. 1390 Mikšík ze Začan, r. 1420 Aleš
z Polanky a r. 1460 Zich ze Začan. V 16. sto-
letí se jejich majitelem stal Hanuš Haugvic
z Biskupic, který v této době vlastnil i račické
panství. Již v roce 1573 však Žatčany zakou-
pil biskup Jan Grodecký a připojil je k Chrli-
cím. Odtud se v r. 1864 dostaly do majetku br-
něnského biskupství. 

Do školy děti chodily nejprve do Újezdu,
do roku 1860 pak učitel docházel přímo
do Žatčan. Nová školní budova byla otevřena
1. září 1893. Byla dvoutřídní, měla rovněž ka-
binet, byt pro správce a podučitele a dvůr
s velkou zahradou. Po II. světové válce byla
škola opravena a postupně modernizována.
V současné době zde působí základní a ma-
teřská škola. 

K památkám patří kostel Nejsvětější Tro-
jice, původně zasvěcený sv. Martinu. Postaven
byl v gotickém slohu, později však barokně
přestavěn. Hřbitovní kaple sv. Maří Magda-
lény byla vybudována na památku vítězství
na Bílé hoře. 

Žatčany patří k obcím, kterým se nevyhnula
napoleonská vojska. Po bitvě u Slavkova
2. prosince 1805 zde po úzké hrázi a zamrz-
lém rybníku prchala spojenecká vojska. Ně-
kolik nalezených dělových koulí bylo ná-
sledně zazděno do zdi bývalého mlýna, kde se
nacházejí dodnes.

Ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz je
uloženo 6 pohlednic – převážně z I. poloviny

Žarošice – Socha P. Marie, poutní kostel sv. Anny a studánka ve Zdravé
Vodě, počátek 20. století

Žatčany – kostel Nejsvětější Trojice a náves, 1902

20. století. Nejstarší dopisnice byla odeslána
20. 8. 1902. Zobrazuje kostel Nejsvětější Tro-
jice a náves. Další dopisnice odeslaná v roce
1908 zobrazuje kostel, školu a pohledy na
náves. Pohlednice v secesním rámečku před-
stavuje 4 záběry na obec. Jediná kolorovaná
pohlednice z I. pol. 20. stol. zobrazuje kostel,
školu a náves v Žatčanech a pohled na místní
část Třebomyslice. Další pohlednice znázor-
ňuje černobílou kresbu sokolovny. V roce
1966 byla odeslána černobílá pohlednice se
čtyřmi záběry na Žatčany.

PhDr. Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz
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Přehled kulturních a společenských
akcí v roce 2011
ROK 300. VÝROČÍ NAROZENÍ VÁCLAVA ANTONÍNA KOUNICE

BŘEZEN
24. 3. Zahájení sezony na zámku

Zahájení výstavy Svatební den na zámku (do 10. 4.)
Vernisáž výstavy malířky L. Müllerové Můj svět v pastelech (do 1. 5.)
Vernisáž výstavy 100 let centra Zeistu (do 5. 6.)
Znovuotevření výstavy Napoleonská epocha na pohlednicích
(do 1. 5.)

DUBEN
14. 4. Vernisáž jarní výstavy MKS Mohelnice Záchvěvy motýlích křídel

(do 15. 5.)
15. a 16. 4. Prodejní zahradnická výstava (zámecký park)
15. a 16. 4 Prodejní velikonoční výstava M. Tauberové a P. Drápalové
16. 4. Velikonoční koncert Original Bolschoi Don Kosaken
18. 4. Den památek
26. 4. Slavkovské memento – festival válečné literatury faktu

KVĚTEN
5. 5. Vernisáž výstavy grafik A. Borna Historie pro pokročilé (do 9. 7.)
7. 5. Výstava anglických ohařů v zámeckém parku

12. 5. Vernisáž výstavy fotografa a cestovatele J. Kolbaby People (do 31. 7.)
18. 5. Mezinárodní den muzeí
19. 5. Vernisáž floristické výstavy Božská komedie (do 29. 5.)
21. 5. Koncert Johann Strauss Orchestr Z operety do operety
26. 5. Beseda se spisovatelkou Simonou Monyovou
27. 5. Den ISŠ na zámku
27. 5. Noc kostelů

ČERVEN
3. 6. Den dětí
4. a 5. 6. Dny Slavkova a Svatourbanské hody
4. 6. Kostýmované prohlídky zámku, prohlídky zámeckých krovů
9. 6. Vernisáž výstavy z cyklu Poklady z depozitářů Plechovky (do 4. 9.)
9. 6. Koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae - Haasovo kvarteto

18. 6. Les Misérables – Bídníci – open air muzikálové představení MDB
21. 6. Koncert v rámci festivalu Concentus Moraviae
23. 6. Vernisáž výstavy Objekty a instalace (do 11. 9.)
25. 6. Oldtimer festival 2011

ČERVENEC
1. 7. Oživlé podzemí
2. a 3. 7. Music festival Slavkov – mezinárodní festival dechových kapel

a orchestrů
14. 7. Vernisáž výstavy A. Slezákové Moje srdeční záležitost (do 18. 9.)
15. 7. Hudební festival populární a rockové hudby HRADOLOGIE
23.–29. 7. Letní filmový festival (zámecký park)
30. 7. Mezinárodní turnaj v pétanque Grand Prix d’Austerlitz 2011

SRPEN
9. 8. Vernisáž výstavy loutek Divadla Radost (do 11. 12.)

13. a 14. 8. Napoleonské dny, jarmark a kostýmované prohlídky zámku
13. 8. Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 2011
27.8. Rocková show legend – SWEET a KATAPULT (zámecký park)

ZÁŘÍ
3. 9. Koncert houslisty J. Svěceného
4. 9. Začarované podzemí pro děti
7. 9. Vernisáž výstavy amatérských fotografií Slavkovská zátiší (do 11. 12.)

17. 9. Václavský jarmark a Zámecké burčákové slavnosti
10.–18. 9. Dny evropského kulturního dědictví 2011
25. 9. Koncert pěveckého sboru Mladost

ŘÍJEN
Vyvrcholení oslav 300. výročí narození V. A. Kounice

6. 10. Zeměpisná přednáška Jiřího Máry
9. 10. Zámecké dýňobraní s DDM

24.10. Slavnostní zahájení výstavy Kancléř čtyř panovníků – 300. vý-
ročí od narození V. A. Kounice

LISTOPAD
10. 11. Vernisáž vánoční výstavy Paličkovaná krajka (do 11. 12.)
12. 11. Hubertova jízda, Mladá Svatomartinská vína a Svatomar-

tinské hody
12. 11. Kostýmované prohlídky zámku

PROSINEC
1. 12. Koncert o.p.s. Mohyla míru – Austerlitz
2.–4. 12. Vzpomínkové akce k 206. výročí bitvy u Slavkova
3. 12. Tradiční vánoční a řemeslný jarmark a kostýmované prohlídky zámku
9. 12. Vánoční koncert ZUŠ a soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček

31. 12. Silvestrovské setkání občanů na náměstí zakončené ohňostrojem
Změna programu vyhrazena

Zámek Slavkov – Austerlitz uvádí ojedinělý
koncert. V sobotu 16. dubna od 19 hodin
zazní Historickým sálem zámku koncert muž-
ského pěveckého sboru složený z operních só-
listů Original Bolschoi don Kosaken. Svým
repertoárem soubor navazuje na tradici ko-
zácké písně. Na koncertě zazní známé skladby,
jakými jsou například Kalinka, Ulica a další
v úpravě Petji Houdjakova.

Zámek Slavkov – Austerlitz pořádá již čtvrtý
ročník jarní Prodejní zahradnické výstavy
v prostorách zámeckého parku, která se usku-
teční ve dnech:

pátek 15. 4. v době 12–17 hodin 
sobota 16. 4. v době 9–17 hodin.
Jak se již stalo tradicí, můžete zde zakoupit

letničky, trvalky, skalničky, balkonové květiny,

Koncert Original Bolschoi Don Kosaken 
Záštitu nad koncertem převzal Generální

konzul Ruska v Brně pan Valerij Vladimirovič
Děrgačev.

Předprodej vstupenek probíhá od 25. března
2011 na pokladně zámku Slavkov – Austerlitz
a v BKC, Běhounská 17, Brno. Cena vstupenky
je 260 Kč v předprodeji a 300 Kč na místě.

Nenechte si ujít neopakovatelný zážitek!
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Prodejní zahradnická výstava
dřeviny, keříky, stromky aj. Sortiment bude do-
plněn o prodej zahradnických potřeb, užitkové
i okrasné keramiky, bižuterie a spoustu dalších
řemeslných výrobků. Nezapomněli jsme ani na
bohaté občerstvení. VSTUP JE VOLNÝ.

Těšíme se s vámi na setkání v probouzející
se jarním přírodě našeho krásného zámeckého
parku. Věra Marková, ZS-A

Pûveck˘ sbor Original Bolschoi Don Kosake Foto: archiv

Zahradnická v˘stava Foto: archiv zámku
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V sobotu 5. 3. se konal již 15. ročník gym-
nastických závodů v Drnholci, kde tradičně
děvčata ze ZŠ Komenkého Slavkov sklízejí ús-
pěchy. Soutěže se zúčastnilo 82 závodníků z 12
škol a tělovýchovných jednot.

Z našich gymnastek dosáhly medailová
umístění: 

V kategorii předškolní – 1. Kateřina Zemán-
ková, 2. Nela Navrátilová. V kategorii 3.–5. tříd

Rok s rokem se sešel a naše město 9. března
opět přivítalo v ZŠ Komenského nejlepší
gymnastky a gymnasty ze školních sportov-
ních klubů Jihomoravského kraje. Soutěžilo
se ve třech věkových kategoriích dívek
i chlapců. Naše škola  změřila své síly v kate-
goriích mladších děvčat a starších děvčat
i chlapců. Družstvo mladších žákyň ve slo-
žení Sabina Macharová, Klára Dočekalová,
Kristýna Mannerová a Barbora Ševčíková

i přes nemoc prvních dvou jmenovaných, ob-
sadilo krásné druhé místo se ztrátou necelé
jedné desetiny na vedoucí družsvo ze Střelic.
V soutěži jednotlivkyň získala rovněž druhé
místo Sabina Macharová. Velmi milým pře-
kvapením bylo druhé místo našich chlapců,
vybojované hlavně zásluhou Tomáše Přichy-
stala, který v jednotlivcích zvítězil a gymna-
stice se závodně věnuje. Úspěch slavkovské
gymnastiky dovršily přesvědčivým vítězstvím

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s účin-
ností od 1. 1. 2011 ukládá v § 136, odst. 5 da-
ňovým subjektům, registrovaným podnika-
telům, následující novou povinnost:

„Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňo-
vacím období daňová povinnost k dani, ke které
je registrován, sdělí tuto skutečnost správci
daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.“

Pokud jste tedy registrováni u našeho fi-
nančního úřadu k jakémukoliv druhu daně
(např. v návaznosti na své živnostenské opráv-
nění), tak přestože vám nevznikla ve zdaňova-
cím období daň. povinnost, resp. povinnost
podat daňové přiznání či vyúčtování, jste po-

vinni tuto skutečnost správci daně písemně
sdělit!

Tato nová povinnost je obecná a týká se
nejen daně z příjmů fyz. osob (kde se v tako-
vých případech v minulých letech dávalo
správci daně zpravidla tzv. „Čestné prohlá-
šení“), ale i např. daně silniční, daně ze závislé
činnosti apod.

Forma tohoto sdělení není zákonem přede-
psaná. Pro účely daně z příjmů fyz. osob za rok
2010 je na fin. úřadě k dispozici formulář „Sdě-
lení…“, který si můžete vyzvednout na poda-
telně úřadu.

Finanční úřad ve Slavkově u Brna

Upozornění pro podnikatele, kteří jsou registrováni
k jakémukoliv druhu daně na finančním úřadě

Slavkovské gymnastky opět vybojovaly účast v republikovém finále
starší žákyně. Vítězkou v soutěži jednotlivců
se stala Aneta Macharová před Natálii Hud-
covou. Dalšími členkami týmu byly Eva Ši-
moníková a Daniela Martínková. Naše druž-
stvo bude reprezentovat Jihomoravský kraj
16. a 17. dubna v Liberci na republikovém fi-
nále ČR, kde v loňském roce obsadily v tvrdé
konkurenci čtvrté místo. Děvčatům držíme
palce, aby se jim opět dařilo. 

R. Macharová

– 1. Kristýna Mannerová, 2. Klára Dočekalová.
V kategorii 6. a 7. tříd – 1. Aneta Macharová,
2. Natálie Hudcová, 3. Daniela Martínková.

Blahopřejeme všem medailistkám, ale
i ostatním gymnastkám, které naši školu vý-
borně reprezentovaly. Děkujeme také za hoj-
nou účast rodičům a příbuzným děvčat, protože
vytvořili našim soutěžícím téměř domácí pro-
středí. R. Macharová 

Sportovní gymnastika v Drnholci
Solární panely na stfie‰e
 druÏstevního bytového domu

Ve středu 9. března měli bydlící a kolem-
jdoucí na Komenského náměstí možnost
zhlédnout akci, která není k vidění každý
den. Autojeřáb p. Hanáka z Bučovic a pra-
covníci firmy Chvatík z Kučerova umísťo-
vali na střechu bytového domu čp. 336 a čp.
337 solární panely na ohřev teplé vody . Sta-
vební bytové družstvo Žuráň využilo mož-
nosti požádat o dotaci z akce „Zelená úspo-
rám “ a po dohodě s nájemníky domu
instalovalo tuto technologii . Při využití do-
tace se počítá s návratností finančních pro-
středků za 4,5 roku . Po této době by už měla
být teplá voda prakticky jen za režijní ná-
klady.

Žuráň, stavební bytové družstvo

Mlad‰í Ïákynû Foto: archiv ‰koly Star‰í Ïákynû Foto: archiv ‰koly

Îákynû 3.–5. tfiídy Foto: archiv ‰koly Îákynû 6.–7. tfiídy Foto: archiv ‰koly

Instalace panelÛ Foto: 2x R. Lánsk˘
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Přírodovědná exkurze
V pátek 18. února žáci páté a šesté třídy Zá-

kladní školy Tyršova navštívili Lesní školu Je-
zírko (odloučené pracoviště Lipky), která se
nachází v krásném prostředí Soběšic. Lipka je
školské zařízení nabízející ekologické výukové
programy školám. 

Páťáci absolvovali program s názvem „PO-
TRAVNÍ VZTAHY A FOTOSYNTÉZA“, pro-
zkoumali potravní vztahy mezi organismy
a dramatickou formou ztvárnili fotosyntézu.

Šesťáci  se v programu „ SPOLEČENSTVO
PRŮSVITNÝCH KŘÍDEL“ vypravili do světa
včel a mravenců. Pronikli do tajemství jejich
dokonalé organizace a dělby práce, ochutnali
včelí produkty a prolezli „opravdové“ mrave-
niště. 

Díky zajímavě připravenému programu to
byl pro všechny žáky pěkně strávený den plný
nových poznatků, kdy si nenásilnou a praktic-
kou formou zopakovali učivo přírodopisu.

Již potřetí měli žáci Základní školy Tyršova
možnost změřit své síly v další logické hře.
Tentokrát se setkali s pro někoho zcela novou
hrou kakuro. Principem této hry podobné su-
doku je doplnění čísel do políček tak, aby je-
jich součet odpovídal zadanému číslu. 

I přesto, že kakuro není až tak populární jako
sudoku, se do soutěže přihlásilo celkem 17
žáků z 6. – 9. ročníků, kteří se utkali ve spo-
lečné kategorii. Pro někoho bylo luštění ka-
kura tvrdým oříškem, zřejmě proto, že se s jeho
pravidly seznámili až těsně před soutěží. I tak
se ale zařadili mezi úspěšné řešitele.

V lednu proběhlo v ZŠ Tyršova školní kolo
soutěže v konverzaci v anglickém jazyce, kde
na žáky čekal nejdříve poslech a pak diskuze
na vybrané téma. Soutěž proběhla ve dvou
kategoriích – v mladší se utkali žáci sedmých
ročníků a ve starší kategorii žáci osmých
a devátých tříd. V mladší kategorii postoupili
do okresního kola Alexandra Bláhová a La-
dislav Zápotočný. Z velké konkurence byli
ve starší kategorii nakonec vybráni „osmák“
Michal Sedlák a „deváťačka“ Zdeňka Ruská.
Všichni jmenovaní žáci odjeli ve středu 23. 2.
2011 změřit své schopnosti komunikovat

V prostorách Staré radnice v Brně je od po-
loviny února do začátku dubna k vidění inter-
aktivní výstava libereckého iQparku nazvaná
Poznávej se. Navazuje na úspěšnou výstavu
Hry a klamy z podzimu 2009, kterou jsem
tehdy navštívila s debrujáry a moc se nám lí-
bila. Když jsem se dozvěděla o interaktivní vý-
stavě Poznávej se, neváhala jsem ani vteřinu
a zamluvila si termín na první březnové pon-
dělí. Děti z mé třídy se tak těšily, že na tabuli
odškrtávaly dny, které zbývaly do odjezdu. Vý-
stava obsahovala přes 60 exponátů, které jsou
sestaveny tak, aby se návštěvníci mohli zábav -
nou a hravou formou dozvědět spoustu zají-

Vítězem se stal ten, který za co nejkratší čas
správně vyluštil všechny čtyři kakura. Tento
titul získal Vojtěch Dohnal z 6. A, který ode-
vzdal bezchybné řešení v rekordním čase.
Druhé místo vybojovala Veronika Andrlová
z 6. B a třetím místem se může pochlubit
Zdeňka Ruská z 9. A. Obě si stejně jako vítěz
odnesly sladkou odměnu. Mezi další luštitele,
kteří získali plný počet bodů, se zařadili Lukáš
Zápotočný z 6. A, Šárka Florianová ze 7. B
a Rudolf Ruský z 8. A.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a snad
se s nimi uvidíme i počtvrté!

Třetí kolo soutěže v logických hrách – KAKURO

Exkurze na interaktivní výstavu
mavých informací o fungování lidského těla
a lidských smyslech. Děti si vyzkoušely pev-
nost ruky, otestovaly čich a sluch, poznaly
rychlost svých reakcí. Pokusily se na modelu
sestavit lidské tělo a prokázaly dovednost na
pedalu či kladince. Luštily zvukové pexeso,
změřily si krevní tlak, tepovou frekvenci nebo
si mohly posedět na hřebících jako fakír. O vý-
stavu byl velký zájem, a proto každá výprava
měla stanovený čas na prohlídku. Ten náš utekl
rychle. Ještě jsme se podívali na brněnského
draka a kolo, následovalo společné foto a plni
dojmů jsme se odebrali na vlak.

O. Zehnálková, ZŠ Tyršova

v angličtině do Vyškova, kde se střetli se sou-
těžícími z ostatních škol okresu. Po nároč-
ném dopoledni jsme se nakonec mohli rado-
vat z úspěchu Alexandry Bláhové, která si ve
své kategorii, v níž soutěžilo 15 žáků, odne-
sla nádherné 2. místo. I ostatní reprezentanti
naší školy mohou být se svými výkony spo-
kojeni. 

Všem čtyřem žákům děkuji nejen za účast
v soutěži, ale také za vzornou přípravu. Snad
jim jejich nadšení konverzovat v angličtině
vydrží a přihlásí se do soutěže i příští rok.

Mgr. Marcela Kozmonová 

Úspěch v okresním kole soutěže
v konverzaci v anglickém jazyce

Ochotníci a hudebníci, pozor!
Členové kulturní komise města Slavkov

u Brna zvou všechny občany, kteří měli co do
činění s divadlem, orchestrálním sdružením
nebo jinou kulturní činností na přátelské pose-
zení a vzpomínání k Edovi do Zámecké vi-
nárny, které se uskuteční dne 14. dubna od
17 hodin. Na vaši návštěvu se těší. 

Členové kulturní komise

Kdo řekl, že vzpomínky
nestárnou?

V devadesátých letech minulého století se po
pět sezon každou středu pravidelně scházela parta
nadšenců košíkové k zápasům „Slavkovské bas-
ketbalové ligy“ (SBL). Tito (mnozí dnes již bývalí
vynikající) sportovci si přišli v sobotu 19. února
zavzpomínat na staré časy a propotit své dresy
do tělocvičny Integrované střední školy. K utkání,
ve kterém šlo více než o body, o přátelskou at-
mosféru na hřišti, nastoupili někteří stylově v pů-
vodních dresech SBL.  S trochou fantazie se pří-
tomný divák mohl přenést o pár let zpět do
„nové“, dnes již neexistující tělocvičny ZŠ Ko-
menského, kde se soutěž smíšených basketbalo-
vých družstev odehrávala. V zápase hraném na
4x10 minut mnozí z aktérů dokázali, že je jejich
ruka stále ještě jistá a že ze svého basketbalového
umění toho mnoho neztratili. Rozbor herních si-
tuací z utkání a důležité doplnění tekutin hráčů
proběhly podle tradice v restauraci Klobouk.
Hezké sobotní odpoledne a večer, plné vzpomí-
nání nad historickými fotografiemi a záznamy, si
(také podle zvyku) účastníci akce zpříjemnili zpí-
váním za doprovodu kytar a houslí. Podle ohlasů
zúčastněných není vyloučené, že se podobná akce
někdy v příštích letech zopakuje. SBLÚãastníci Slavkovské basketbalové ligy Foto: archiv

Pfiedstavení Mam’zelle Nitouche Foto: archiv
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Kariérové poradenství na ISŠ
Cílem kariérového poradenství na ISŠ je po-

máhat žákům při rozhodování o profesní a vzdě-
lávací orientaci během studia. Na naší škole pro-
bíhá celá řada aktivit, které mají studentům
pomoci ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozu-
mět světu práce. 

Vycházející ročníky navštěvují informační
a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově.

Zde se studenti naučí využívat informačních
a poradenských služeb nezbytných k vlastní pro-
fesní orientaci v návaznosti na pracovní uplat-
nění vzhledem k aktuálnímu i předpokládanému
vývoji na trhu práce. Návštěva na IPS je pro žáky
vždycky vítaným zpestřením výuky, neboť po-
radenský den probíhá formou přednášky, dis-
kuse a promítání ukázky z výběrového řízení.
Takto získané vědomosti a dovednosti žáci vyu-
žijí při závěrečných zkouškách a po úspěšném
absolvování zvoleného oboru i při hledání za-
městnání. Mgr. Anna Spáčilová, ISŠ

Dne 15. února se tříčlenná skupina našich
studentů oboru hotelnictví zúčastnila prvního
ročníku literární soutěže s názvem NEBOJME
SE MYSLET na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Vyjeli jsme ráno v do-
provodu našeho pana ředitele Mgr. J. Smékala.
Po příjezdu na místo jsme byli seznámeni s pro-
gramem a průběhem soutěže. Čekala nás pro-
hlídka katedry filozofie, samotnou Olomoucí
nás provedl profesionální průvodce, poté ná-
sledoval oběd a registrace. Soutěž se konala
v Aule Univerzity Palackého. Každý účastník
obdržel dvojlist s přiděleným číslem. Pro zkrá-
cení chvíle nám byla promítnuta prezentace

V pátek 18. února jsme účastí v této soutěži
opět narušili hegemonii místních gymnázií.
Oproti létům minulým však byl celkový počet
soutěžících poněkud skromnější. Student
David Hortvík ze třetího ročníku oboru hotel-
nictví byl důstojným soupeřem studentů vyš-
kovského a bučovického gymnázia. Zejména
v poslechové části ukázal svoji silnou stránku.

Dne 8. března si žáci ISŠ Slavkov u Brna vy-
zkoušeli dramatizaci pohádky Popelka od bra-
tří Grimmů v německém jazyce. 

Tématem hodiny byla tvorba bratři Grimmů
a hlavně jejich pohádky. Hodina měla čtyři
fáze: nejdříve byli žákům představeni bratří
Grimmové formou prezentace na interaktivní
tabuli. Poté žáci zdramatizovali Popelku a pře-

Nebojme se myslet
o univerzitě. V půl druhé začala samotná sou-
těž. Na plátno nám byly promítnuty čtyři ci-
táty, na téma jednoho námi vybraného jsme
měli napsat esej v průběhu 70 minut a v rozsahu
cca 2 stran. V této soutěži se nehodnotily zna-
losti, nýbrž dovednost uvažovat, argumentovat
a používat logické myšlení. Důvodem naší
účasti v této soutěži bylo hlavně nezávislé hod-
nocení dvěma zástupci katedry a také to, že
jsme mohli změřit své síly i se studenty jiných
škol. Myslím, že tato soutěž byla pro nás milou
změnou a velkým přínosem pro náš další život,
pro naše rozhodování o studiu na vysoké škole.

Jana Hlaváčková, 1.B HT, ISŠ

Popelka pro začátečníky německého jazyka 
šli na představení své dětské nejoblíbenější
knihy, kterou si každý žák donesl do výuky.
Během několika minut byla první lavice vy-
zdobena krásnými pohádkovými knihami. Dále
žáci pracovali ve dvojicích, k německým přiřa-
zovali české názvy pohádek. Na závěr jsme po-
řídili fotografii, která nám bude připomínat po-
hádkovou hodinu. Bc. M. Valoušková, ISŠ

V ústní části se objevila známá konverzační
témata z každodenního života od sportu,
módy, cestování až po vzdělávání, zdraví,
apod. Celá soutěž je především zkušeností
a motivačním přínosem pro studenty, kteří
mají možnost své znalosti konfrontovat
s někým jiným, než jsou spolužáci.

Mgr. V. Hirt, ISŠ

Okresní kolo konverzaãní soutûÏe v anglickém jazyce ve Vy‰kovû

Čínská armáda v Brně
Školní exkurze mohou být různé: nezajímavé,

zajímavé, ale i poutavé. Tu poutavou nedávno
absolvovali studenti 3.B HT Integrované střední
školy ve Slavkově u Brna. Byla směřována na
obor hotelnictví – návštěva hotelu Grand v Brně
a na obor cestovní ruch – návštěva výstavy Te-
rakotová armáda prvního čínského císaře. 

V hotelu Grand, který je nejstarším hotelem
v Brně, si studenti prohlédli kromě pokojů i pro-
story pro kongresový cestovní ruch a krásnou
zahradní restauraci. Studenti měli možnost klást
otázky odbornému doprovodu na provoz hotelu,
kapacitu, klientelu a další otázky. A tuto možnost
opravdu dobře využili.

Druhá část exkurze
se týkala unikátní vý-
stavy „osmého divu
světa“ – terakotové ar-
mády prvního čínského
císaře, která je instalo-
vaná ve výstavní galerii
Trinity naproti brněn-
ské Vaňkovky. Výstava
pojednává o hliněné ar-
mádě, kterou si první
čínský císař nechal sta-
vět hned po svém usednutí na trůn, a to ve věku
13 let. Na stavbě takového armády pracovalo ne-
uvěřitelných 700 000 lidí. Armáda měla sloužit
svému panovníkovi po smrti na jeho obranu před
zlými silami. Sám ale po dobu 15 let vládl velmi
svéhlavě, krutě a tvrdě. 

Výstava je unikátní a zahrnuje i repliku jed-
noho z výkopů této hliněné armády. Od roku
1974, kdy byl učiněný objev prvních soch, do
současné doby se podařilo v Číně odkrýt 8000
válečníků a další ještě čekají na odkrytí. Výstava
sama nabízí ještě mnoho informací jak o ar-
mádě, tak o krátké historii, ve které vládl první
císař – jen 15 let. Dokumentární krátký film,
který velmi poutavě přibližuje osobnost císaře,
naše studenty velmi zaujal a někteří si nenechali
ujít příležitost vidět film ještě jednou.  

Exkurze studenty obohatila novými vědo-
mostmi v oboru hotelnictví – byly to především
prostory pro kongresový cestovní ruch a v před-
mětu cestovní ruch to byla látka týkající se svě-
tových atraktivních míst. Studenti během ná-
vštěvy výstavy i po ní měli za úkol vyplnit
pracovní sešit týkající se terakotové výstavy. 

I. Lochmanová, ISŠ

Olomouc Foto: archiv ‰koly

Hodina nûmãiny Foto: archiv ‰koly

Na v˘stavû Foto: archiv
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PRODEJ: 
• nov˘ch pneu
• jet˘ch pneu
• protektorÛ
• ráfkÛ

DROBNÉ OPRAVY: 
• v˘mûna v˘fukÛ,

kapalin, brzdo-
v˘ch destiãek

• dále dle dohody

OTEV¤ENO: 
Po–Pá 8–17 h
So dohodou

Areál AGROKLAS
(u vodojemu)

Topolová 1418
Slavkov u Brna

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

Pfiijeìte se pfiesvûdãit
o na‰ich profesionálních sluÏbách.
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hnojiva, substráty, pfiípravky na ochranu rostlin
postfiikovaãe, rozmetadla, drobná zahradní mechanizace

OOKRASKRASNÉNÉ TRÁVYVY A TRVALKALKYOKRASNÉ TRÁVY A TRVALKY

DEKORATIVNÍ KAMENYDEKORATIVNÍ KAMENYDEKORATIVNÍ KAMENY

JARNÍ CIBULOVINYJARNÍ CIBULOVINY

AGROSTIS Trávníky, s.r.o., 
Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov - Slavíkovice, 

Tel.: 517 370 607
 mobil: 732 687 628, 739 074 260

e-mail: agrostis@agrostis.cz

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

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

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

604 272 975
725 397 914

v karibském stylu
Jarní cvičební maraton

Lázeňský dům ve Slavkově u Brna
Vás zve na aktivní sobotní program
ušitý na míru všem, kteří chtějí udělat
něco pro své zdraví a redukovat váhu!

KDY: 16. dubna od 9 hodin
KDE: ZŠ KOMENSKÉHO SLAVKOV U BRNA
CENA: 300 Kč

Karibská atmosféra bude umocněna koktejly, prostředím,
hudbou v rytmu Karibiku a dobrou náladou.

Kapacita omezena, objednávky přijímáme
na RHB oddělení LD nebo na tel. 608 380 350.

Program: 
• lekce zumby s lektorkou na nejvyšší úrovni

a mezinárodní  certifikací
• lekce salsy s profesionálním lektorem
• závěrečné protažení - power jóga
• koktejlový drink zdarma
• tombola

…nedokonalá činnost jednoho
orgánu způsobí celý řetězec
reakcí a postupně se promítne
do celého organismu včetně
psychiky.

Ocista tela i duchaˇ

Prodej
• bylinné přípravky

pro děti i dospělé

• vitaminy, minerály

• výrobky Aloe vera

• měření glykémie

• konzultace a poradenství

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

JARO – JARNÍ OâISTY

CESTA ZA ZDRAVÍM

www.jonas-klub.estranky.cz

ˇ
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KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

na
bí

zí
m

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

z přírodního kamene

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

www.kamenictvi-safranek.cz

Bezplatná právní pomoc
pro každého 

Tel.: 777 900 925

Hledáme ženy
na kancelářskou práci z domu

Tel.: 777 315 033

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

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

www.akr-stehovani.cz

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, stroj-
ních 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

Kosmetika
N O V I N K Y

•Kenwell – okysličení pleti
•Mezzoterapie – hloubkové ošetření
•Bodywraping – zmenšení objemu těla

a celulitidy
•Novinky v nalíčení a country make-up
•Permanentní make-up dle typu,

bez bolesti

Arnika.kosmetika.sweb.cz
Objednávky: 776 339 930 Slev

a 1
0 %

duben
–k

vě
ten

2011

TRAVESTI SHOW DIVOKÉ KOČKY
s NOVÝM  programem.
Slavkov 4. května v 19 hod., sál Bonaparte.
Předprodej vstupenek na pokladně zámku Slavkov – Austerlitz.
Cena vstupenky v předprodeji 190 Kč.

ZLATNICTVÍ
JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY
NEJNOVĚJŠÍ MODELY:

• briliantových, zlatých
a stříbrných šperků

• snubních prstenů ze zlata
i stříbra

• šperky z chirurgické oceli
• módní šperky Swarovski
• hodinky

DÁLE NABÍZÍME:

• zakázkovou výrobu šperků
ze zlata, platiny a stříbra
s možností vložení briliantů

• zhotovení gravírovaného por-
trétu na zlatou destičku

• navlékání a převlékání perel
• výkup zlata
• prodej dárkových poukazů

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

KOLOROVACÍ CENTRUM
PRIMALEX Slavkov u Brna

NAMÍCHÁME NA POČKÁNÍ:

- interiérové a fasádní barvy, omítky
(roztírané, rýhované), syntetické

barvy na dřevo, kov i pozink

Nabízíme lazury na dřevo a další
malířské potřeby.

Otevřeno: Po–Pá: 6.45–12.30, 13.30–17.00
So: 8.00–11.00

Mícháme: U Mlýna 1075 ve Slavkově u Brna
Kontakt: 544 227 257 nebo 731 305 759

„Krabičková“ dieta

www.krabickove-hubnuti.cz

Jediná účinná dieta

je trvalá změna jídelníčku.

Ukážeme Vám, jak na to.

Kolik zhubnete a za jak dlouho
S naší dietou se můžete spolehnout, že
vynaložené úsilí a peníze zhodnotíte kva-
litním výsledkem v podobě úbytku váhy. 
Dieta je postavena na pozvolném, přiro-
zeném a reálném hubnutí. Každý den ob-
držíte pět porcí nutričně vyváženého
jídla. Velikost jídel je formulována tak, že
v průběhu režimu není nutná výrazná
 fyzická aktivita! Základem je zdravá vý-
živa se sníženým obsahem energie
a upraveným složením živin ve prospěch
bílkovin a v neprospěch sacharidů, pře de -
vším jednoduchých. 
Díky výše uvedeným zásadám, které ob-
držíte při zahájení diety, hubnete pouze
tuk a neztrácíte svalovou hmotu. Re-
dukce váhy je pozvolná a pro tělo přiro-
zená. Díky tomu se vyvarujete velice „po-
pulárnímu“ JO-JO efektu, tedy rychlé
zhubnutí a následně rychlé nabrání. 
Uvedený graf zobrazuje dosažené vý-
sledky našich klientů, kteří konzumovali
dietu alespoň 1 měsíc.

Ženy

Muži

tel.: 605 512 657, e-mail: info@restauracezamek.cz

4 kg
20 %

6 kg
11 %

6 kg
17 %

7 kg
72 %

5 kg
69 %

5 kg
11 %



Cutisin, s.r.o. výrobce kolagenních
střívek, salámových střev a plastových
párkových a salámových obalů, mo-
dernizuje produkty a technologii a na-
vyšuje svou výrobní kapacitu, aby
uspokojil poptávku ze strany zákaz-
níků.

Cutisin, s.r.o. je nejvýznamnějším
zaměstnavatelem v této oblasti. Za-
městnává celkem 950 zaměstnanců,
převážnou většinu v závodě v Jilem-
nici a kolem 140 ve slavkovském zá-
vodě. Ve Slavkově u Brna patří Cutisin,
s.r.o. mezi hlavní zaměstnavatele.

Produktové portfolio je zaměřeno na
širokou oblast výrobních obalů v mas-
ném průmyslu. Plány společnosti jsou
i nadále pevně spojeny s výrobou
a prodejem obalů na masné výrobky.
Poptávka po cutisinském sortimentu
narůstá a Cutisin vyvíjí nové aplikace
kolagenních a plastových obalů na stá-
vající i nově vyvíjené masné výrobky. 

„Zaměřujeme se i na celkové řešení
potřeb výrobců potravin na formování
a následné opracování potraviny do
tvarů formy předkládané konzumen-
tům. S řešením spojujeme i zajištění
technické pomoci při zpracování vý-
robku a zákaznicky orientovaný pro-
dejní servis zajišťující plynulost dodá-
vek,“ sděluje Ing. Michal Štoček,
ředitel společnosti.

Závod Slavkov se zabývá různými
úpravami salámových střev, potiskem
a výrobou plastových střev všech veli-
kostí. „Naší vlajkovou lodí je uditelné
plastové párkové střevo, které se pro-
dává pod komerčním názvem Mini -

smoke,“ říká Ing. Ivo Jablonický,
MBA, ředitel závodu Slavkov a do-
dává: „Naše výrobky vyvážíme do 75
zemí světa.“

V Cutisinu se věnuje velká pozornost
bezpečnosti práce. Se zaměstnanci se
o bezpečnosti práce a požární ochraně
hodně komunikuje. Provádí se interní
audity bezpečného chování s cílem pre-
vence úrazů. Vybraní zaměstnanci jsou
opakovaně trénováni v poskytování
první pomoci. Úsilím všech zaměst-
nanců bylo v závodě Slavkov dosaženo
1000 dnů bez pracovního úrazu, došlo
pouze k několika drobným poraněním.

Cutisin, s.r.o. je již téměř 15 let sou-
částí silné nadnárodní společnosti
Devro plc se sídlem ve Skotsku, změna
názvu společnosti Cutisin s.r.o. na
Devro s.r.o. je tak logickým vyjádře-
ním úspěšného začlenění společnosti
mezi výrobní závody skupiny Devro
plc. 

Cutisin se rozvíjí
Od 1. března 2011 mění název na Devro s. r.o.

Pro více informací:

www.cutisin.cz



Tyršova 327
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

Otevírací doba
po, pá 8.00 - 15.00
út 8.00 - 13.30
st, čt 8.00 - 16.00
so, ne zavřeno

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY

ve SLAVKOVĚ

• Kuchyňské linky na míru
• Vestavěné spotřebiče
• Vestavěné skříně
• Kancelářský nábytek
• Nábytek na míru dle Vašeho přání

INTER-STOL
Interiérový nábytek

www.inter-stol.cz

Nejlepší ceny

přím
o

od výrobce

INTER-STOL, s.r.o.
Velešovice 331
683 01 Rousínov
mobil: 732 135 059
info@inter-stol.cz

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

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE SLAVKOVA 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: 9–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

Příjem inzerce

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 22. dubna do 16 hodin
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Slavkov u Brna, Za Branou 279

• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 9–17 h

tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

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

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

Využijte našich služeb pro pořádání školení, seminářů, obchodních
setkání, ale i pro  individuální pobyty. Těšíme se na Vás!

Lázeňský dům ve Slavkově u Brna
nabízí
■ Ubytování se snídaní

- apartmány s terasou
- dvoulůžkové pokoje
- jednolůžkový bezbariérový pokoj

■ Možnost pořádání školení
a konferencí
- salonek pro 25 osob
- salonek pro 10 osob

■ Catering
■ Zajištění teambuildingových akcí
■ Individuální přístup
■ Příjemný personál
■ Wellness

Slavkov u Brna
Lidická 311 
Tel. 773 906 020
barvy.kuba@seznam.cz

BARVY–LAKY
2 parkovací místa
přímo před prodejnou.
Další parkovací místa cca 30 m od prodejny NOVINKA

VVÍÍCCEE  NNEEŽŽ  1100 000000  OODDSSTTÍÍNNŮŮ  BBAARREEVV

Otevírací doba:
Po–Pá 8–17 h.
So 8–11 h.

TTûû‰‰íímmee  ssee  nnaa  VVááss!!

Provádíme míchání
interiérové a fasádní
barvy a fasádní omítky.
Sortiment již rozšířen
také o lazury
na dřevo.

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na

čarodějnickoumerendu
která se uskuteční

v sobotu 30. dubna od 18 hodin
v Zámecké vinárně „U Edy“ (vchod od kostela).
K tanci a poslechu bude hrát reprodukovaná hudba, vstupné
zdarma. Připraveny jsou míchané čarodějnické koktejly.
Oblečení a koště dle svého uvážení.

Rezervace míst na tel. 724 145 627.
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Řekněme si tedy hned na začátku, o jaké
možnosti jde.

Lázeňský dům, jehož budovu navrhl známý
architekt, ing. Fránek, vzájemně velmi citlivě
propojuje zdravotnické centrum umístěné v pří-
zemí objektu s ubytovacími a školícími prosto-
rami. Tato skutečnost nám umožňuje velmi in-
tenzivně rozvíjet myšlenku provázanosti
ubytovacích a rehabilitačních služeb v rámci ce-
stovního ruchu. Je totiž méně známo, že Lázeň-
ský dům funguje i jako hotel a školící středisko.
Město Slavkov díky své bohaté historii několi-
krát do roka přiláká řadu turistů a pro tyto hosty
máme připraveny apartmány s terasou nebo kla-
sické dvoulůžkové pokoje. Kongresová část Lá-
zeňského domu zase slouží jako zázemí pro po-
řádání školení, seminářů a jiných firemních akcí.

Pro obyvatele Slavkova a okolí nabízí naše
rehabilitace širokou nabídku masáží (namátkou
například medové, havajské, čokoládové), dále
nabízíme různé druhy přísadových koupelí, ví-
řivou lázeň, finskou saunu s ochlazovacím ba-
zénkem a mnoho dalších služeb, které mají za
cíl poskytnout našim návštěvníkům maximální
míru pohodlí a relaxace. 

Poskytujeme také odborné služby hrazené
zdravotními pojišťovnami, které provádí vyso-
koškolsky vzdělaní fyzioterapeuté.

Které procedury jsou nejoblíbenější u žen
a jaké naopak mají rádi muži?

Společným znakem našich zákazníků –
mužů i žen – je obliba v relaxačních masážích.
Ženy navíc upřednostňují tzv. aromatické ma-
sáže, např. čokoládovou proceduru nebo deto-
xikační medovou masáž, kde jsou zapojeny
i smyslové vjemy. 

Čtenáře bych také upozornila na výjimečný
benefit Lázeňského domu, kterým  je skuteč-
nost, že jsou všechny tyto služby poskytovány
vysokoškolsky vzdělanými fyzioterapeuty,
kteří i při běžné masáži dokáží rozeznat pří-
padný zdravotní problém klienta a na tento fakt
jej upozornit, případně ihned navrhnout postup
k jeho řešení.   

Co se týče dalších oblíbených služeb Lázeň-
ského domu, nesmím zapomenout ani na stále
se zvyšující oblibu naší finské sauny, která na-
bízí, mimo jiné, i možnost venkovního ochla-
zení na zahradě Lázeňského domu. Této mož-
nosti plně využívají jak muži, tak i ženy.

Ve vaší nabídce je i tzv. managerská masáž
pro muže. Můžete našim čtenářům prozra-
dit, co taková masáž obnáší?

Jedná se o rychlou, důkladnou tlakovou
masáž svalů šíje, zad a rukou. Tato masáž je
zejména vhodná pro osoby se sedavým za-

městnáním a duševně pracující osoby, které
tráví větší část dne u počítače. Při masáži se
využívají speciální hmaty, tlaky a protahování,
vycházející z tradičního japonského umění.  

A je skutečně pouze pro muže?
Tuto proceduru vyhledávají především muži,

není ale striktně určena pouze pro ně. Ze zku-
šenosti však víme, že ženy obvykle preferují
spíše celkové masáže a nebo procedury formu-
jící postavu. Velmi oblíbená je mezi nimi na-
příklad havajská masáž, která se od klasické
masáže liší tím, že se neprovádí jen bodově,
dlaněmi a prsty, ale celou hranou ruky od zá-
pěstí k lokti. Tlak je díky tomu rozložen do
větší plochy a to je velmi příjemné. 

Zajímavá je i bambusová masáž, která se pro-
vádí nahřátými bambusovými špalíky různých
velikostí. Jedná se o velmi intenzivní a zároveň
příjemnou proceduru.

Připravujete nějaké nové procedury
a služby?

Samozřejmě, Lázeňský dům se v několika
posledních letech velmi intenzivně snaží vyjít
vstříc potřebám občanů Slavkova a jeho okolí.
Jsme otevření novinkám a proto jsme nově za-
vedli např. kurzy cvičení pro těhotné maminky
a maminky v šestinedělí, to vše pod odborným
vedením fyzioterapeutů. Novinkou jsou také
cvičení pro kardiaky a od nového roku nabí-
zíme také výživové poradenství.

V loňském roce jsme pro širokou veřejnost
uspořádali úspěšné víkendové cvičení sesta-
vené fyzioterapeutem na míru. Pro letošní rok
plánujeme podobnou akci, kterou jsme nazvali
„Víkend v rytmu Karibiku“. Zájemci se jí
budou moci zúčastnit v polovině dubna letoš-
ního roku. Jedná se o trio cvičebních lekcí pod
vedením lektorů na nejvyšší úrovni. Cvičební
program zahrnuje lekci zumby, salsy (pod ve-
dením profesionálního tanečníka), power jógy
a je sestaven tak, aby v jeho průběhu postupně
došlo k rozehřátí organismu, účinnému spalo-
vání tuků a závěrečnému protažení. Odpolední
program bude pro zájemce doplněn lekcí nor-
dic wallking. Součástí akce bude také mož-
nost ochutnat nealkoholické a iontové kok-
tejly, takže se bude jednat o zábavu skutečně
v karibském stylu. Celá akce se bude konat
v sále ZŠ Komenského a budeme o ní samo-
zřejmě včas informovat, nejen na našich
 webových stránkách, ale mimo jiné i naší pra-
videlnou inzercí zde, ve Slavkovském zpravo-
daji.    

Kde mohou naši čtenáři získat víc infor-
mací o službách Lázeňského domu?

Informace o našich službách jsou všem zá-
jemcům k dispozici na webových stránkách
http://www.austerlitz.cz/ a nebo se mohou in-
formovat přímo v Lázeňském domě na recepci.

Věřím, že širokou nabídkou našich služeb
dokážeme uspokojit potřeby každého našeho
návštěvníka a tímto bych si všechny čtenáře do-
volila pozvat k návštěvě Lázeňského domu.  

Děkuji za příjemný rozhovor.
Hana Sokoltová

Velký zájem vyvolal Světový den ledvin
v Lázeňském domě ve Slavkově u Brna. Za-
městnankyně dialyzačního centra B. Braun
Avitum ve čtvrtek 10. března zdarma vyšetřo-
valy zájemce, kteří se rozhodli udělat něco pro
své ledviny.

„Měříme tlak, hladinu krevního cukru, tes-
tujeme moč a počítáme body mass index,“ vy-
jmenovala zdravotní sestra Renáta Bayerová
vyšetření, na které mohli lidé přijít do Lázeň-
ského domu. Zatímco v minulých letech se po-
řadatelé soustředili na vysoký krevní tlak
a cukrovku, letos byl tématem vztah mezi ne-
mocemi ledvin a srdce.

Zájem o vyšetření byl letos vyšší než v mi-
nulých letech. Slavkovské dialyzační středisko
a jeho pobočku ve Vyškově navštívilo přes dvě
stě šedesát lidí. „Je to zejména díky větší pro-
pagaci,“ vysvětlila sestra Martina Ruská fakt,

Lázeňský dům ve Slavkově:
Ubytování, relaxace, zábava

Lázeňský dům na Zlaté hoře ve Slavkově funguje již od roku 1994.
Mezi Slavkováky je znám jako středisko dialýzy, ale ta již zdaleka není
jedinou službou, kterou zde nabízejí. Paní Zdenka Čapková, již téměř
sedm let působící jako vedoucí provozu Lázeňského domu ve Slavkově,
nám pověděla o celé škále dalších možností, jež Lázeňský dům přináší.

že oproti loňsku přišlo dvakrát více zájemců.
„Dočetla jsem se o tom ve Slavkovském zpra-
vodaji,“ potvrdila jedna ze zájemkyň o vyšet-
ření, která si nepřála být jmenována, aby ne-
porušila přísné interní normy Lázeňského
domu ohledně diskrétnosti osobních informací.
Většina návštěvníků uvedla, že se o akci do-
zvěděla z novin.

Zdravotní sestra Hana Jeřábková si pochva-
lovala, že asi pětina dnešních návštěvníků
chodí pravidelně každý rok. „Dnes jsme na
možné problémy s ledvinami upozornili jen asi
deset klientů. Zbylí návštěvníci byli zdraví,
nebo to byli lidé, kteří o svých potížích vědí,“
konstatovala.

Podobné vyšetření jako ve Slavkově posky-
tovali i zaměstnanci dalších nemocnic a zdra-
votnických středisek v Čechách i na Moravě.

Anežka Michnová

Den otevřených dveří v Lázeňském domě
Náv‰tûvníci LázeÀského domu Foto: 2x archiv LD
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

JINLONG CLUB DUBEN
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122
775 734 606

POZOR! Vstup od 18 let na všechny akce
BOWLING V PROVOZU

1. 4. DJ Beat in the mix – Beat mix party
2. 4. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
8. 4. DJ MIKE/ dance music
9. 4. DJ Kopec & DJ Jabko / Rockotéka / New

metal, Rock, Pop
15. 4. Jaroš Petr / Oldies music – staré pecky, pro

večerní pohodu
16. 4. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B 
22. 4. DJ MIKE / dance music /

Club/House/Techno/ R&B
23. 4. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´

90´ léta
29. 4. DJ MIKE / dance music /

Club/House/Techno/ R&B
30. 4. DJ Kopec & DJ Jabko / Rockotéka / New

metal, Rock, Pop

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

GEODETICKÉ PRÁCE
SLAVKOV U BRNA

mob. 777 187 301
tel. 545 576 505

e-mail: geomark@geomark.cz
âSâK 964, Slavkov u Brna

Blahopřání
Máš tu malé překvapení, to že stojí za zmínění,

že čas není vůbec líný a máš osmé kulatiny.
Dne 25. března 2011 oslavil 80 let

náš milovaný manžel, tatínek, tchán a dědeček, pan

JAROSLAV KOS
rodák z Heršpic

Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, ať Tě baví práce na zahrádce.
Manželka, syn Jaroslav, dcera Ivana, zeť Pavel, vnuk Martin, vnučka Pavla.

Vzpomínka

Dne 7. března 2011 by se dožil 100 roků pan 

FRANTIŠEK CHROMEČEK

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

Blahopřání
Maminka dnes narozeniny slaví, přejeme jí stálé zdraví. Půjdeme jí popřát hned,

aby nás někdo nepředběh’. Vinšujem jí štěstíčko, zdravíčko. Chtělo by to, maminko, být
u Tebe maličko, chtělo by to trochu víc, něco hezkého Ti říct, chtělo by to hodně moc, vzít

kytičku na pomoc – tou Ti popřát zdravíčko, ať svítí dlouho sluníčko.
Dne 11. dubna 2011 oslaví své 82. narozeniny naše maminka, babička

a prababička, paní

JIŘINA SLANINOVÁ
Ať Ti tento den přinese tolik štěstí a radosti,
kolik lásky Ty sama rozdáváš svým blízkým.

Z celého srdce přeje a za vše děkuje dcera Eva a syn František s rodinami.

Vzpomínka
Odešel’s jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 21. března 2011 by se dožil 71 let náš
manžel, tatínek a dědeček, pan

MILOSLAV SVOBODA
ze Slavkova u Brna

a dne 9. dubna 2011 vzpomeneme 6. výročí jeho úmrtí.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Heda a syn Kamil s rodinou.

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 tomu byly tři roky, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV ŠROM
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.

Vzpomínka

Vydal ses cestou, kterou chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

Dne 17. března 2011 uplynuly dva roky, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER
Vzpomíná manželka a syn.

Vzpomínka
Čas utíká a nevrací co vzal.

Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál…
Dne 2. března 2011 uplynulo 5 let, kdy nás opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkují manžel, dcera a syn s rodinou.

BRZDOVÉ CENTRUM – SERVIS – Dobeš
Slavkov u Brna, U Synagogy 284
Tel. 544 220 337, mob. 775 287 202

• Diagnostika na brzdových válcích
• Test stavu a funkce tlumičů
• Změření kvality brzdové kapaliny
To vše za akční cenu 300,- Kč
Dále provádíme přednostně:
• opravy, plnění, desinfekce autoklimatizací pomocí

cirkulačního čištění Airco-Clean
Výhody: příjemný čistý vzduch, dlouhotrvající účinek

Při opravě brzd nebo tlumičů po před-
ložení protokolu z AKCE duben 2011
bude poskytnuta sleva na práci 20 %.

AKCE DUBEN 2011
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RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
František Klech (1922) 17. 2.
Helena Májková (1916) 26. 2.
Svatopluk Váhala (1921) 10. 3.
Bohumil Konečný (1929) 14. 3.

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

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.

Vzpomínka

Dne 10. dubna 2011 uplynulo 30 let, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK GRYC
školník v. v.

Za tichou vzpomínku děkují dcery Anna a Jiřina s rodinami.

Vzpomínka
Dne 3. dubna 2011 by se dožil 100 let náš tatínek

VINCENC CHOCHOLÁČ

a 12. dubna 2011 99 let naše maminka
M A R I E  C H O C H O L ÁČ OVÁ

Vzpomínají děti Oldřich a Marcela s rodinami
a sestry Růženky s rodinami.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Měl jsem vás rád, chtěl jsem žít, přišla nemoc zlá a já musel odejít.

Tak letí ten čas, co utichl Tvůj hlas.
Vzpomínky na Tebe zůstaly jen a ty se vracejí den co den.

Dne 12. dubna 2011 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra, děti s rodinami a vnoučaty
a sestra Jana s rodinou

Vzpomínka

Dne 14. dubna to bude 25 let, co zemřela ve věku 54 let
naše milá maminka a babička, paní

LUDMILA ŠMÍDOVÁ
Prosím ty, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkuje dcera Jana s manželem, vnoučata Robert a Lucie
s rodinou a pravnučka Anetka

Vzpomínka

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

Dne 19. dubna 2011 by se dožila 85 let paní

BOLESLAVA HRUBÁ
S láskou stále vzpomínají dcery Jitka a Svatava s rodinami.

Vzpomínka

Dne 23. března 2011 jsme vzpomněli 13. výročí úmrtí
naší maminky a babičky, paní

LUDMILY TVRDOŇOVÉ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Tvrdoňova.

Vzpomínka
Co osud vezme, nevrací, i když nám srdce krvácí. Ta rána stále bolí a zapomenout

nedovolí. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo měl Tě rád, vzpomíná dál.

Dne 25. března 2011 uplynulo 5 let, co nás opustil milovaný manžel,  
tatínek a dědeček, pan

JAN PEČÍNKA
S láskou stále vzpomíná manželka Jitka, dcera Jitka a rodina Pilátova.

MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

ELEKTRICKÉ SKÚTRY – dojezd až 120 km.
Prodej a servis, www.akumoto-brno.cz. Brno-
Líšeň, Obecká 2, tel. 608 467 251.

KOUPÍME dům, byt nebo pozemek ve Slav-
kově a okolí do 15 km. Tel. 603 542 928.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové pří-
pojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 310 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

KOUPÍM starší dům i k rekonstrukci, v které-
koliv obci v okolí Slavkova. Prosím nabídněte
mi. Tel. 607 939 428.

IHNED KOUPÍM chatu, chalupu ve Slavkově,
případně okolí. Ne ve svahu, el. podmínkou.
Děkuji za nabídky. Tel. 776 634 565.

REVIZE do (a nad) 1000 V, revize elektrospo-
třebičů, ručního nářadí a svářeček, elektro-
práce, překlady v NJ. tel.: 602 830 485. Viz:
www.elektro-krejci.cz

AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.

INZERCE

Zápis do Křesťanské
 mateřské školy Karolínka 

Žádost o přijetí dítěte do KMŠ Karolínka je
možné od 28. 3. 2011 vytisknout z webových
stránek http://mskarolinka.webnode.cz//
nebo vyzvednout v klášteře školských sester
na Zahradní ulici 1433. Vyplněnou přihlášku
s dotazníkem odevzdejte v úterý 12. 4.,
ve středu 13. 4. nebo ve čtvrtek 14. 4. 2011
od 15.00 do 18.00 ve třídě 2. patra budovy MŠ
Malinovského 280 (vchod vpravo). K zápisu
přijďte spolu s dítětem, budete potřebovat jeho
rodný list a svůj občanský průkaz. Rodiče dětí
ze třídy s křesťanským zaměřením mohou při-
hlášku odevzdat ve třídě.

Školské sestry

Upozornění
Provoz farního šatníku v prostorách Domu

s pečovatelskou službou na Polní ulici končí
v sobotu 2. dubna t.r. Pokud se nám podaří
získat jiné vhodné prostory, oznámíme to
v dubnovém Zpravodaji. Farní charita
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Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

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

Adorace eucharistická každou neděli, 19–20 h.
Svátost smíření každou středu od 19.00 do 20.00. 
Křížové cesty v postě ve Slavkově v neděli v 17.15

a v pátek v 17,30.
7. 4. Mše sv. v penzionu v 8.00.
7. a 8. 4. Návštěvy nemocných, čtvrtek a pátek do-

poledne.
8. 4. Starozákonní velikonoční večeře, 19.00 fara
9. 4. Obnova pro děvčata od 15 let – P. Marek

Dunda
16. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně
17. 4. Květná neděle, 8.30 žehnání ratolestí, 15.00

křížová cesta na Urbánek 
18. a 19. 4. Svátost smíření, 17.00 – 19.00 kostel 
21. 4. Zelený čtvrtek, 18.00 mše sv., adorace

v Getsemanech
22. 4. Velký pátek, 18.00 obřady, 21.00 křížová

cesta městem
23. 4. Vigilie velikonoční, obnova křtu 20.30
24. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 8.30  a 18.00

mše sv. 
30. 4. Obnova pro děvčata od 12 let – P. Pavel La-

cina

Na faře jsme pro vás k dispozici:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Letošní postní doba je spojena s tématem
svatého křtu v rámci očekávání cyrilometoděj-
ského jubilea v roce 2013. Připomíná nám náš
vlastní křest. Svatý křest je rozdílný od rozší-
řených křtů cédéček, knížek a různých jiných
věcí. Je to uzavření vztahu s Bohem, s Ježíšem
Kristem. Pokřtění neznamená jen polití vodou,
ale hlavně pokristění – být s Kristem, změnit
život podle jeho slov evangelia. To je cesta na
celý život. Směřujeme k velikonoční obnově
křtu a máme poznat, jak kvalitně svůj křest ži-
jeme. 

Známe datum svého křtu?
Víme, že datum křtu je v pohledu víry důle-

žitější než datum našeho narození? Známe
všechna naše křestní jména? 

Všichni, kdo nevíte, kdy jste byli pokřtěni,
můžete si napsat lístek se jménem a datem na-
rození příp. sňatku do připravené krabice v kro-
pence u vchodu. Záznam o vašem křtu vyhle-
dáme (pokud jste byli pokřtěni, biřmováni
nebo oddáni ve slavkovské farnosti). Údaje
vám předáme při slavnostní obnově křtu u křti-
telnice ve farním kostele, termín vám bude
oznámen.

Křest dospělého
Dospělý člověk se na křest připravuje sám

v období katechumenátu po té, co se seznámil
s vírou a s církví. Období přípravy trvá zpravi-

dla jeden až dva roky. Chtít být rychle pokřtěný
nemusí být tou pravou motivací. Katechumené
postupem času zjistí, že jde o život s Kristem,
kterému mají postupně uvěřit a sžít se i se spo-
lečenstvím církve, tedy místní farností. V naší
farnosti probíhá příprava několika dospělých
ke křtu nebo svatému přijímání. Ještě se můžou
zájemci připojit. 

Křest dítěte
Je možný, pokud se rodiče před Bohem za-

ručí, že je budou vychovávat v křesťanské víře
- žít s Ježíšem Kristem, účastnit se nedělní bo-
hoslužby a snažit se o dobrý život podle evan-
gelia. Výchova dítěte nekončí přihlášením do
náboženství, nebo přijetí I. sv. přijímání, ale
pokračuje až do dospělosti, přivedením ke svá-
tosti biřmování. Křestní kmotr má splňovat
podmínky - má být pokřtěný katolík, biřmo-
vaný a žít podle víry, tj. modlit se, účastnit se
bohoslužeb a a žít ze svátostí. Má pomáhat ro-
dičům v předávání víry dítěti slovem i živo-
tem. Příprava na křest proběhne po domluvě
s knězem v několika setkáních, podle toho, zda
rodiče mají za sebou přípravu ke sňatku nebo
jak to potřebují vzhledem k jejich víře. Přinést
si na setkání rodný list dítěte a oddací list nebo
koupit křestní svíci a roušku je už tou jedno-
dušší částí přípravy.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Něco o svatém křtu 

Farní karneval 
Jako každý rok proběhl před zahájením

postní doby karneval pro děti. Tentokrát byli
pořadatelé převlečení v maskách pirátů a při-
vítali děti s jejich rodiči námořnickým pozdra-
vem Ahoj! Děti tančily, hrály hry a také si
každý odnesl výhru z tomboly.

Recitál Lahodná vteřina
Můžete-li, přijďte v úterý 5. dubna od 17

hodin do Husova sboru, ul. Jiráskova 959, ve
Slavkově u Brna poslechnout si autorské čtení
ze sbírek básníka a esejisty Stanislava Kubína a
doprovodných textů Františka Novotného, Alf-
reda Strejčka, Jiřího Vaníčka a Petra Štěpánka ze
záznamu namluveného Benjaminem Mlýnkem a
povídat si s autorem (při občerstvení).

Jedná se o komponovaný pořad slova, hudby
a poezie ze sbírek básníka a esejisty Stanislava
Kubína – Dotýkání, Čas zastavení – čas Perseid,
Klečící Bůh, Oblouk návratu a Ponorná
řeka. Čte autor. Vstupné dobrovolné.

Za radu starších Vás zve Milan Vostřel, du-
chovní správce.

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Vyryti do jeho dlaní
„Cožpak může zapomenout žena na své pa-

cholátko, neslitovat se nad synem vlastního ži-
vota? I kdyby některé zapomněly, já na tebe ne-
zapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé
hradby mám před sebou stále ...“  (Bible - Iza-
jáš 49,15-16)

„Když bolí věci, které neznáme, tu každé dítě,
plaché jak laň, na hlavě musí cítit teplou dlaň.“
(M. Rúfus)

Přejeme Vám všem požehnané Velikonoce,
prožité ve vědomí oběti a vzkříšení našeho Spa-
sitele, Pána Ježíše Krista.“

CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
i v dubnu na sobotní bohoslužby 2. a 30. 4. na ad-
resu Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin
společným studiem Božího slova a od 10.30 hod.
následuje úvaha nad biblickým textem. 

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

Všechny matky mají rády cokoli, co jim jejich
děti připomíná i poté, co už „vylétly z hnízda“.
I když už jsou velké, jsou to pořád jejich děti, jak
by o ně mohly přestat mít starost? Proto si izra-
elské matky, jejichž děti už vyrostly, nechávaly
do dlaní vyrýt jejich jména, aby je měly neu-
stále před očima a při každé modlitbě je před-
kládaly Bohu. Ne, nedělalo se to dlátem a ne-
tekla u toho krev. Jména svých dětí si matky do
dlaní nechávaly vepsat jizvami či tetováním.
Ale představme si, že by se do citlivé pokožky
dlaní skutečně rylo dlátem. Matce je do jejích kr-
vácejících dlaní vyrýváno jméno za jménem. Rty
rozkousané do krve, oči zalité slzami, přesto od-
hodlání vydržet všechnu bolest. To vše kvůli
tomu, aby měla své děti vyryté ne na hliněné ta-
bulce, která se může ztratit nebo rozbít, ale do
vlastních dlaní, které bude mít vždycky před
očima a od nichž nemůže být nikdy oddělena ... 

Farní karneval Foto: 2x archiv fi.-k. farnosti
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okénko
Diabetes mellitus je onemocnění, které nepříz-

nivě ovlivňuje mechanismus cukrů, tuků a bílko-
vin ve většině tělesných tkání. Cukrovka sama ne-
bolí, ale způsobuje selhání látkové výměny a vede
prakticky k poškození všech důležitých tělesných
orgánů srdce, ledvin, cév a nervů. Je to složité
onemocnění, které vyžaduje od diabetika hodně
sebekázně a pevné vůle. Právě proto jsme začátek
letošního roku věnovali edukaci, to je přenosu in-
formací od lékaře k pacientovi. U diabetu je dů-
ležitá včasná diagnostika. Nestačí pouze užívat
předepsané léky, nebo si píchat inzulin, ale paci-
ent by měl pochopit, že musí změnit svůj denní
režim, dosavadní způsob stravování a více se po-
hybovat. Ti, kteří se edukačního odpoledne účast-
nili, mohli se dovědět, jak se nastavuje léčba dia-
betu, jaké tělesné hodnoty, zvláště glykémie
a glykovaný hemoglobin jsou správné. Všichni
prakticky vyzkoušeli selfmonitoring měření krev-
ního cukru glukometrem, co dělat při nízkých
a vysokých hodnotách. Na talíři diabetika viděli
doporučené porce a stravování v průběhu dne.
Všichni obdrželi barevné výměnné sacharidové
jednotky a naučili se jejich počítání při stravování
doma, v restauraci, na dovolené. 

Ve středu 30. března budeme pokračovat na
programu „Konverzační mapy“ jak správně pro-
jít všemi úskalími, abychom dosáhli přibližně
stejných hodnot jako u zdravých lidí. Účinná
léčba cukrovky začala až po roku 1921, kdy
Dr. Frederik Grant Banting objevil inzulin, který
je klíčem k tomu, aby se sacharidy dostaly do
všech buněk a vyživovaly je. Letos 21. února
tomu bylo 70 let od jeho tragické smrti. První za-
čala inzulin vyrábět farmaceutická firma Eli Lilly,
která stále pokračuje s výrobou humánních inzu-
linů a aplikačních pomůcek a podílí se i na edu-
kaci diabetiků. Další edukaci se budeme věnovat
na rekondičním pobytu v Luhačovicích ve dnech
10.–18. května. Ještě máme volná místa na
ozdravný pobyt k moři do Bibione v termínu
9.–18. září, přihlášky v naší kanceláři.  

V zimě se konaly zabijačky, proto se vařila
tučná, masitá jídla. Ale na jaře, před velikono-
cemi následoval 40 denní půst. Vařily se pokrmy
z mouky, luštěnin, brambor, kysaného zelí, při-
dávaly se jarní bylinky a čaje. Byla to vlastně ta-
ková detoxikace organismu a posílení těla vita-
míny. Všichni cítíme jarní únavu, proto bychom
se měli i ve stravování vrátit ke starým zvyklos-
tem a zařadit do jídelníčku luštěniny, špenát, řed-
kvičky, listový salát, křen, mladé kopřivy a by-
linky. Zdarma také můžeme získat vitamin D ze
sluníčka, které už krásně hřeje. Blíží se Veliko-
noce, které se v posledních letech spojují s vel-
kým množstvím jídla, pití a domácích sladkostí.
Diabetik může jíst všechno, kromě velikonočního
piškotového beránka a sladkých mazanců, ale
musí vědět kolik. Proto bychom si měli zvyknout
ke každému hlavnímu jídlu podávat zeleninový
salát. A po jídle vyzkoušet třeba Nordic walking
– severskou chůzi se dvěma teleskopickými ho-
lemi. Při svižné chůzi se odlehčuje nosným klou-
bům a spaluje se více energie, než při běžné chůzi
a ještě s nákupními taškami. Pokud Vám zůstanou
po velikonocích vařená vejce, pokrájejte je, smí-
chejte s tvarohem, přidejte bílý jogurt, strouhaný
křen, sůl, pažitku a máte výbornou večeři. 

Přeji vám pěkné jarní dny nejen u prostřeného
stolu, ale i v probouzející se přírodě, kde načer-
páte nových sil do práce a k odpočinku. 

Marie Miškolczyová 

Rady do zahrady – duben
Pranostika: Když stromy v dubnu odkvetou,

hodně ovoce ponesou.
Duben je podle kalendáře sice jarní měsíc, ve

skutečnosti ještě přetrvává chladné počasí, ale
sluneční paprsky již pomalu začínají prohřívat
půdu. Noční teploty klesají pod bod mrazu a od-
dalují rašení pupenů. Při nedostatku vláhy po le-
tošní zimě bude nutno zavlažit všechny dřeviny,
hlavně nově vysazené. 

U jádrovin bychom měli mít ukončen řez a za-
čínáme s řezem peckovin. Vyšší teploty v pozd-
ním jaru urychlují hojení ran a brání rozvoji dosti
rozšířené klejotokové rakoviny broskvoní, meru-
něk, třešní a višní. Další příčinou této choroby
jsou nevhodné podmínky jako je těžká jílovitá
půda, nedostatek humusu a přijatelných živin,
podmáčení, nevhodný termín řezu (například
v zimě). U broskvoní počkáme s řezem až na dobu
květu nebo po odkvětu. Zde platí, že broskev plodí
na dvouletém dřevě. Proto dbáme, aby strom
nebyl přehuštěný a měl dostatek letorostů. Od po-
loviny do konce dubna, nejlépe během kvetení,
je-li plná míza, roubujeme ovocné stromy za kůru.

Duben je měsícem, kdy začíná ochrana proti
chorobám a škůdcům. Nejlépe ve fázi myšího
ouška, při teplotě kolem 15 °C, provádíme na jab-
loních první jarní postřik proti přezimujícím
škůdcům a květopasu jabloňovému přípravkem
OLEOEKOL. Tento postřik likviduje puklice

a štítenky na peckovinách. Ve fázi zeleného pu-
penu provedeme postřik přípravkem SYLLIT 65
WP nebo SYLLIT 400 SC proti strupovitosti.
U rybízu provedeme první ošetření proti antrak-
noze a sloupečkové rzi postřikem DITHANE DG
NEOTEC nebo DITHANEM M 45 vždy v kom-
binaci s BAYCOREM 25 WP. U vinné révy je
třeba provést postřik OLEOEKOLEM proti pře-
zimujícím škůdcům a proti vlnovníkům a hálčiv-
cům. Proti kadeřavosti broskvoní pokračujeme až
do kvetení ve čtrnáctidenních intervalech pří-
pravky DITHANE M 45 (DG NEOTEC) nebo
SYLLIT WP 65 či DELAN 700 WG. V době kve-
tení meruněk a višní při chladném a deštivém po-
časí je nutné provést dvakrát ošetření proti moni-
liové spále květů a větviček přípravkem
ROVRAL FLO nebo HORIZON 250 EW, a to na
počátku květu a při dokvétání. Po odkvětu an-
greštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření
proti hnědému padlí přípravkem DISCUS. Při
signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu použi-
jeme přípravky KUPRIKOL 50 a CHAMPION
50 WP v koncentraci 0,2% k ochraně květů me-
runěk proti mrazu. Nezapomeňte na netkanou
textilii. Chrání brukvovitou zeleninu proti dřep-
číkům, košťáloviny proti plodomorce zelené, čes-
nek a pór proti houbomilce. Taktéž chrání vysa-
zené rostliny před přízemními mrazíky. Bohatou
úrodu a radost ze zahrady přeje Vlad. Luža.

Městský úřad Slavkov u Brna, ZO ČZS Slav-
kov u Brna a www.veslavkove.cz vyhlašují
ke zlepšení životního prostředí soutěž pro oby-
vatele Slavkova u Brna Nejkrásnější okno, bal-
kon a nejkrásnější předzahrádka.

Soutěže se může zúčastnit každý občan Slav-
kova, který odešle na info@bmtypo.cz fotogra-
fie s popisem svého nebo jím vybraného nej-
krásněji upraveného okna, balkonu nebo
předzahrádky.

Soutěž potrvá od 21. března do konce června
2011. Poté bude soutěž odbornou komisí vy-

hodnocena a bude vybráno vždy 10 nejlepších
ze tří uvedených kategorií, o kterých se bude
hlasovat do konce srpna 2011 na www.veslav-
kove.cz. Na VI. oblastní výstavě ovoce a zele-
niny dne 17. září v 15 hodin budou nejlepším
účastníkům soutěže předány diplomy a ceny.

Hodnocení soutěže: Každý návštěvník strá-
nek www.veslavkove.cz bude mít možnost při-
dělit svůj hlas nejkrásnějšímu oknu, balkonu
nebo předzahrádce, pro kterou se rozhodne.
Zvítězí to nejkrásnější okno, balkon a předza-
hrádka, která získá nejvíce hlasů. vl, mab

Velká letní soutěž
NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO, BALKON, PŘEDZAHRÁDKA

V sobotu dne 12. března byl uspořádán pro
děti z rybářského kroužku ze Slavkova a okolí
jednodenní zájezd do Brna. Na programu byla
návštěva BVV, a to výstav Rybaření a Modelář.
V pavilonu P se na rozsáhlé výstavní ploše pre-
zentovalo 65 vystavovatelů a organizací zabý-
vajících se vším kolem chovu, lovu či zpraco-
vání ryb. Největší zastoupení měly firmy
nabízející sortiment pro sportovní rybolov. Pro
výuku v kroužku jsme zde pořídili instruktážní
DVD pro lov kaprovité ryby na položenou, pla-
vanou a feeder. Ve vedlejším pavilonu byly vy-
stavovány a předváděny modely letadel, lodí,
automobilů a vlaků. Atrakcí výstavy byla velká
námořní bitva a miniaturní železnice s plně
funkčními replikami parních lokomotiv. Pro
odpolední program jsme měli v případě ne-
přízně v záloze návštěvu Anthroposu. Krásné
počasí nás ale zlákalo na návštěvu Brněnské
ZOO. I když některé výběhy po zimě zejí
prázdnotou, bylo se na co v království zvířat
dívat. V areálu zahrady jsou i dětská zábavná

hřiště nabízející různé atrakce. Děti se domů
v podvečer vracely plné dojmů a zážitků. Něk-
teří si za výstavní akční ceny pořídili částečně
své první rybářské vybavení. Závěrem chci po-
děkovat firmě Mountfield Vyškov, která pro
děti z kroužku a jejich doprovod zabezpečila
VIP vstupenky na výstavu a panu Miroslavu
Čermákovi, jenž jako vedoucí kroužku tento
výlet navrhl a zorganizoval.
Za MRS, o.s. MO Slavkov u Brna Petr Zvonek

Rybářský kroužek na výstavě a v ZOO

Rybáfisk˘ krouÏek Foto: P. Zvonek
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  dduubbeenn  22001111
Datum hod. druh akce místo konání pofiadatel

9. 4. spol. Sběr železného šrotu Slavkov u Brna Junák Slavkov
14. 4. 17.00 hod. výst. Jarní výstava Záchvěvy motýlích křídel. Výstava paličkované krajky, jejíž inspirací se stala křídla motýlů. Divadelní sál a historické salonky Zámek Slavkov - Austerlitz

Historické salonky, vernisáž s módní přehlídkou
15. a 16. 4. výst. Prodejní velikonoční výstava s ukázkami zdobení kraslic. Prodej velikonočních dekorací doplní ukázky Divadelní sál Zámek Slavkov - Austerlitz

zdobení kraslic. V pátek od 14 do 17 h. a v sobotu od 10 do 15 h. proběhne v rámci výstavy korálková dílna pro děti.
15. a 16. 4.   výst. Prodejní zahradnická výstava. Zámecký park, pátek 12–17 hodin, sobota 9–17 hodin. Vstup zdarma Zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
16. 4. 19.00 hod. kult. Original Bolschoi Don Kosaken. Koncert mužského pěveckého sboru složený z operních sólistů. Historický sál Zámek Slavkov - Austerlitz

Repertoár souboru navazuje na tradici kozácké písně. 
Předprodej od 25. 3. na pokladně zámku a v BIC, cena vstupenky 260 Kč v předprodeji, 300 Kč na místě.

18. 4. kult. Den památek. Výjimečně otevřeno i v pondělí 9.00 – 16.00 h. Vstup na všechny výstavy zdarma Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
19. 4. 17.00 hod. kult. Hudební večer žáků  sál ZUŠ ZUŠ Fr.France Slavkov 
26. 4. kult. Slavkovské memento. Festival válečné literatury faktu, literární soutěž pro žáky základních škol Zámek Slavkov - Austerlitz Zámek Slavkov - Austerlitz
29. 4. 17.30 hod. kult. Koncert učitelů u příležitosti 55. trvání ZUŠ Fr. France sál ZUŠ ZUŠ Fr.France Slavkov
30. 4. sport. AFC 8 - jarní závod trať v areálu LIKO-s MK Austerlitz
Probíhající výstavy: 
do 10.4. výst. Svatební den na zámku
do 1.5. výst. Můj svět v pastelech – L. Müllerová
do 1.5. výst. Napoleonská epocha na pohlednicích ze sbírek ZS-A
do 5.6. výst. 100 let centra Zeistu – R. van Gemeren

Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v dubnu: úterý – neděle 9–16 hod., poslední prohlídka hodinu před zavírací dobou.

Prvně bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
zapojili do pátrání po slavkovském kroji. Jeho
ucelenou podobu jsme nevypátrali. S nashro-
mážděnými fotografiemi z minulých dob
a částmi krojů jsme se v lednu vydali do Etno-
grafického ústavu Moravského zemského muzea
v Brně. Tam jsme podobu kroje zkonzultovali
s odbornicí PhDr. Lenkou Novákovou a dostali
jsme konkrétnější informace, abychom mohli za-
počít se samotnou realizací kroje. Dalším naším
krokem byla návštěva švadleny v Brně-Jundrově,
která je zkušená v šití krojů. S ní jsme se domlu-
vili na detailech a společně nakoupili materiál.

Jak pokraãuje rekonstrukce slavkovského kroje
Inspirací nám byly také kroje z okolí Brna,

kde má folklór stále svoji živou tradici – např.
Líšeň, Tuřany, Komín, nebo nám bližší Šlapa-
nice. Jde o stejný typ kroje jako se vyskytoval
u nás – různobarevné široké sukně do půli
lýtek, bílá halena a zdobený živůtek. U chlapců
je nápadná červená delší vesta s mnoha knof-
líčky a jelenicové kalhoty ke kolenům. Na
hlavě se nosil klobouk se širokou krempou.
Pokud vše dobře půjde, budeme vám moci na
Svatourbanské hody na začátku června před-
stavit dva páry nových krojů. 

Slavkovští stárci

Není to dávno, co jsme ve Zpravodaji zve-
řejnili prosbu slavkovských stárků a stárek ob-
čanům Slavkova o poskytnutí jakýchkoliv in-
formací o tradičním slavkovském kroji.
Děkujeme všem, kteří se ozvali a pomohli – ať
už fotografiemi, radou či dokonce zachovalými
částmi tradičního kroje. 

Úsilí slavkovské chasy směřuje k rekon-
strukci kroje, který se na Slavkovsku původně
používal. Inspirací je chase několik vesnic na
Brněnsku, které kroj úspěšně rekonstruovaly
(jako například Křenovice, Šlapanice, Tetčice),
nebo dokonce mají nepřerušenou tradici v jeho
používání (Líšeň). Kyjovský kroj, který je
v okolí momentálně nejrozšířenější, totiž ne-
odpovídá místní tradici. Na Slavkovsku, které
spadá do brněnské oblasti, byl obvyklý tzv. br-

něnský selský kroj. Kyjovský kroj se zde začal
používat při obnovování hodových slavností ve
Slavkově před 11 lety, protože byl tehdy lépe
dostupný. Brněnský selský kroj je i dnes po-
měrně málo zdokumentovaný a daleko méně
známý. Proto je obtížné ho rekonstruovat. 

Slavkovská chasa již při svém pátrání dosá-
hla prvních úspěchů. Ve spolupráci s morav-
skými muzei a nadšenci se jim podařilo zjistit
podobu kroje, který se ve Slavkově používal
během 19. století. Protože kroj procházel po-
stupem doby řadou proměn, zvolili za repre-
zentativní model z konce 19. století. Jak takový
kroj vypadal? Dívky nosily bílé rukávce, jemně
zdobené sametové kordulky (živůtky), různo-
barevné sukně do půli lýtek, zástěrku v kon-
trastní barvě, bílé punčochy a černé kotníčkové

boty. Na hlavě nosily červené šátky. Chlapci
mívali bílé košile s červenými vestami, kožené
kalhoty, vysoké boty a černé klobouky se širo-
kou krempou zdobenou květinami. 

Právě tak, jen s drobnými úpravami budou
vypadat nové kroje slavkovských stárků (např.
místo jelenice bude na pánské kalhoty použit
dyftýn v odpovídající barvě). Půjde o výraznou
změnu, ale o změnu zpět k tradici. Kroje nyní
zpracovává krejčová, odbornice na brněnský
typ krojů. Rekonstruovaný kroj bude předsta-
ven na slavkovských hodech 4. 6. 2011. Plánuje
se také vytvoření občanského sdružení, které
bude mít péči o kroje na starosti. Ještě jednou
děkujeme všem, kteří radami či pomocí rekon-
strukci slavkovských krojů podporují.

Hana Sokoltová

Nové kroje slavkovských stárků a stárek

Poděkování městské policii
Děkuji členům městské policie, panu Jo-

sefovi Zavadilovi a panu Romanu Pekovi za
velmi rychlou pomoc při nalezení mého pej-
ska Rokynka. 

Paní Loosová a pejsek Rokynek

Poděkování
Děkuji Ondřeji Fialovi, Milanovi Divác-

kému, Dicksonovi Chiedoziemu a Martinovi
Zezulovi za skvěle odvedenou práci při rekon-
strukci domu. Kluci díky, byli jste skvělí. Z

Náv‰tûva ‰vadleny Foto: archiv stárkÛ Kroje pouÏívané v minulosti ve Slavkovû Foto: archiv stárkÛ
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Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

VIDEOPÒJâOVNA DÁLE NABÍZÍ
• ·irokou nabídku prodejních filmÛ na DVD

v‰ech ÏánrÛ za zajímavé ceny.
• Totální v˘prodej v‰ech VHS.
• Pro na‰e zákazníky jsme roz‰ífiili ‰irokou na-

bídku ‰perkÛ ze stfiíbra, chirurgické oceli
a oceli.

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

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

Slavkov, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 544 220 574

MK Austerlitz informuje
Měsíc únor byl pro MK zpestřen kulturní akcí

v podobě 4. motobálu, při němž vystoupila ta-
neční skupina ZUŠ ve Slavkově a další dvě ta-
neční skupiny. Vystoupení bylo po zásluze od-
měněno potleskem. Po půlnoci následovalo
očekávané překvapení v podobě striptýzu žen-
ského i mužského. Oba předvádějící byli přijati
dlouhodobým aplauzem a skandováním. Ta-
neční večer provázela ve velkém sále hudební
skupina s názvem Nová tchýně z Brna, ve sport-
baru-vinárně hrála skupina D.J. Petra Jaroše.
Každý bál je obohacen tombolou. I náš motobál
měl mnoho hodnotných cen, které pořadatel za-
koupil, ale hodně cen bylo darováno sponzory,
za což jim děkujeme. Ceny tomboly se rozdělily
na hlavní a slosovatelné.

Mezi hosty byl významný závodník Frenki
Mrázek se svou paní a byl středem pozornosti
všech motorkářů, neboť jeho známá, dlouholetá
úspěšná závodní kariéra od r. 1950, kdy začínal
a v r. 1962 byl již mistrem Československa v 350
cm3. V r. 1966 emigroval a začal závodit v USA
a Kanadě. V průběhu následujících let se stal
dvacetinásobným mistrem Kanady a dvanácti-
násobným mistrem USA. Do roku 2006 absol-

voval 1900 závodů, z toho 1270 vítězných! Ve
svém věku 75 let stále závodí a na letošní sezonu
pilně zbrojí. Na dnešní dobu jsou to přímo fan-
tastické výsledky.

Dne 2. března se konala výroční členská
schůze MK ve vinárně U Edy, které se zúčastnila
nadpoloviční většina členů. Po zahájení schůze
přednesl ing. Zrebný výsledky celoroční činnosti
motoklubu jak sportovní, tak i rozbor hospoda-
ření klubu. Dále jsme rozšířili členskou základnu
o dva mladé členy – juniory – Oldu Hanáka
a Aleše Procházku. Čestným členem našeho
klubu se stal senior Frenki Mrázek. 

Letošní první závod Austerlitz cross fest Nr. 3
– festival motokrosu se bude konat 26. března.
Zde budou rozjížďky týmů upravených strojů
kategorie Jawa 50 do roku výroby 1982, dále
rozjížďky mladých motokrosových nadějí v ob-
jemových třídách 50, 60 a 85 cm3 a rozjížďka
zkušených střelců ve volné třídě kategorie Pit-
bike. Opět rozhodne přízeň počasí o místě ko-
nání závodu – sportovní areál u fy Likos, nebo
tréninkové fotbalové hřiště. MK Austerlitz zve
všechny členy a přátele jedné cross-stopy na tento
závod. J.M.

MùSTO BEN AFFLECK V Bostonu dojde kaÏd˘ rok asi ke 300 loupeÏím. Vût‰ina
zlodûjÛ Ïije ve ãtvrti o jedné ãtvereãní míli, která se jmenuje Charlestown. Jed-
ním z nich je Doug MacRay ale není stejná krevní skupina s jeho zlodûjsk˘mi
kolegy. Na rozdíl od nich mûl Doug ‰anci na úspûch, ‰anci jít jinou cestou neÏ
v kriminálních stopách svého otce. JenÏe místo toho se stal vÛdcem bandy
nelítostn˘ch bankovních lupiãÛ, ktefií se chlubí tím, Ïe si dokáÏou vzít cokoli
a nikdo je nikdy nechytí.

KARATE KID JACKIE CHAN JADEN SMITH V˘zva, kterou si nedokázal pfied-
stavit…Uãitel, kterého neãekal.

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE MILLA JOVOVICH Ve svûtû, kter˘ je zamofien vi-
rovou infekcí, která mûní své obûti na Nemrtvé, pokraãuje ALICE na své cestû,
aby na‰la ty, ktefií pfieÏili a dovedla je do bezpeãí. Její smrtelná bitva s Umb-
rella Corporation dosahuje nov˘ch vrcholÛ, ale Alice získá neãekanou pomoc
od starého pfiítele. Nové vodítko, které slibuje bezpeãné nebe od Nemrtv˘ch
je zavede do Los Angeles…

ONDINE COLIN FARRELL Byl jednou jeden rybáfi a ten vylovil mofiskou
pannu. KdyÏ irsk˘ rybáfi Syracuse vylovil z mofie krásnou mladou Ïenu (Alicja
Bachelda), fiekla jen, Ïe se jmenuje Ondine. Pfiíznaãné jméno, které znamená
„ta, která pfiichází z mofie“,a jak uÏ to v pohádkách b˘vá, kouzla k sobû pfii-
tahují temné síly. Pfiíbûh o lásce a nadûji.

RALLYE SMRTI 2 Monstrózní auta,kulomety a sráÏky, pfii kter˘ch praskají kosti,
jsou zárukou na‰lapané a ultra divoké akãní zábavy.

MACH¤I ADAM SANDLER KEVIN JAMES ROB SCHNEIDER Kluci zÛstanou
kluci… nûktefií déle neÏ ostatní. Komedie která nezklame.

GANGSTE¤I MATT DILLON PAUL WALKER Po úspû‰né sérii geniálnû naplá-
novan˘ch bankovních loupeÏí se nechvalnû proslul˘ t˘m profesionálních zlo-
dûjÛ chystá na svÛj poslední Ïivotní k‰eft za 25 milionÛ dolarÛ. V‰e, co jim
stojí v cestû, je policajt pevnû odhodlan˘ pfiípad vyfie‰it a GANGSTERY dostat. 

JÁ PADOUCH ANIMOVAN¯ Ve ‰Èastném pfiedmûstském sousedství, obklope-
ném bíl˘m plaÀkov˘m plotem a kvetoucími kefii rÛÏí, stojí ãern˘ dÛm s mrt-
v˘m trávníkem. AniÏ by to sousedé vûdûli, hluboko pod tímto domem je ob-
rovsk˘ tajn˘ úkryt. A zde nacházíme Grua obklopeného armádou sv˘ch
uliãnick˘ch a zlomysln˘ch pfiisluhovaãÛ, mimoÀÛ, kter˘ plánuje tu nejvût‰í
loupeÏ v historii celé zemûkoule. KLAëASOVÉ UÎ NEFRâÍ

ROMÁN PRO MUÎE MIROSLAV DONUTIL VANDA HYBNEROVÁ MIROSLAV
VLADYKA… KOMEDIE/DRAMA

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT JULIA ROBERTS hrdinka snímku, je moderní
Ïena, která se vydává poznávat a obdivovat krásy svûta a souãasnû se pokou‰í
znovu najít a probudit své pravé já. poté, co jí Ïivotní jistoty a priority zcela
rozvrátí rozvod.   

WALL STREET PENÍZE NIKDY NESPÍ MICHAEL DOUGLAS SHIA La BEOUF
Gordon Gekko b˘val˘ finanãní Ïralok, kterého pojistné podvody a praní ‰pi-
nav˘ch penûz dostaly pfied23 lety za mfiíÏe, stojí pfied branami vûznice jako
zmûnûn˘ a moÏná i lep‰í ãlovûk. Jeho vyhlídky nejsou nijak rÛÏové, skrz prsty
se na nûj dívají nejen jeho b˘valí kolegové, ale i dcera Winnie která s ním zá-
mûrnû zpfietrhala v‰echny vazby...

22 V¯ST¤ELÒ Charismatick˘ JEAN RENO jako Charly Matteï hraje ve fran-
couzském thrilleru b˘valého mafiána, kter˘ poslední tfii roky vede klidn˘ Ïivot
v ústraní a vûnuje se své rodinû. Jednoho rána ho na parkovi‰ti pfiepadnou
maskovaní muÏi a zasáhnou 22 kulkami. On v‰ak stfielbu pfieÏije a jeho krutá
pomsta na sebe nenechá dlouho ãekat. Minulost Matteïa doÏene, kdyÏ se ob-
jeví jeho kamarád z dûtství. Pfiísahali si vûrnost na Ïivot a na smrt, ale vûci se
mají po letech jinak… Film vypráví o podsvûtí francouzské mafie v Marseille. 

LEGENDA O SOVÍCH STRÁÎCÍCH ANIMOVANÉ FANTASTICKÉ DOBRO-
DRUÎSTVÍ O M¯TICK¯CH OK¤ÍDLEN¯CH BOJOVNÍCÍCH.

SECRETARIAT StaÀte se svûdky velkolepé cesty neuvûfiitelného konû, jménem
Secretariat, a dojemného pfiíbûhu jeho neobvyklé majitelky, Ïeny v domác-
nosti, která vsadila v‰echno na to, Ïe se její kÛÀ stane ‰ampiónem.

MUÎ VE STÍNU PIERCE BROSNAN Napínav˘ pfiíbûh spisovatele, kter˘ je najat
na sepsání pamûtí b˘valého britského premiéra. Dûj zaãíná nabírat nebezpeãné
obrátky krátce poté, co na opu‰tûnou zimní pláÏ známého amerického letoviska
vyplaví mofie mrtvolu jeho pfiedchÛdce na tomto literárním projektu… 

Pozvánka na fotbal
Začátkem měsíce dubna zahajují slavkovští fot-

balisté jarní část soutěžního ročníku 2010/2011.
Zimní příprava mužstev proběhla jak v tělocvič-
nách slavkovských škol, tak i v přírodních teré-
nech. Žáci a přípravky se zúčastňovali turnajů
v halách, dospělí a dorost hráli svá přípravná ut-
kání na umělé trávě v areálu Zbrojovky Brno v br-
něnských Ivanovicích. Na městském stadionu se
budou hrát v dubnu následující utkání:
A mužstvo – I. A tř. JmKFS
So 2. 4., 15.30 h. – SK Vacenovice
So 16. 4., 16 h. – Sokol Kostice
So 30. 4., 16.30 h. – TJ Dražovice
B mužstvo – III. tř. OFS Vyškov
Ne 10. 4., 15.30 h. – TJ Vážany n. L. „B“
So 23. 4., 16 h. – TJ Kroužek
dorost – I. tř. JmKFS
So 2. 4., 13 h. – Sokol Dambořice
So 16. 4., 13.30 h. – Slovan Bzenec
So 30. 4., 14 h. – TJ Velké Bílovice
žáci A a B – OS OFS Vyškov
So 9. 4., 9 h. – Velešovice, 10.45 h. – Ivanovice n. H.
So 23. 4., 9 h. – Bošovice, 10.45 h. – Brankovice
So 30. 4., 10.45 h. – Švábenice
přípravky st. a ml. – OP OFS Vyškov
Ne 17. 4., 10 h. – Vyškov B rs

Setkání veteránů
Dostal jsem krásný pohled ze Slavkova. Prů-

čelí zámku z parku, vodní plocha s vodotrys-
kem. Všechno pěkně upravené. Chvíli jsem to
prohlížel. Otočil jsem pohled a překvapení bylo
ještě větší. Pozdrav ze srazu fotbalových vete-
ránů! S podpisy! Slavkovští veteráni, moc dě-
kuji a mám jedno velké přání.

Bude mi velkým potěšením, když mě budete
tímto pozdravem počítat mezi sebe. Mám toho
na srdci hodně. Při návštěvě Slavkova se s vámi
rád setkám. Se srdečným pozdravem

Miroslav Simerský, Jeseník

�

Cena v tombole na motobále Foto: archiv

Setkání veteránÛ Foto: B. Maleãek
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Zajímavou kulturní akcí letošního léta bude
výstava slavkovské výtvarnice Aleny Slezá-
kové na Zámku ve Slavkově u Brna. Veřejnost
ji zná jako dlouholetou učitelku výtvarného
oboru na zdejší ZUŠ. Tentokrát se však před-
staví sama jako aktivní výtvarnice. Výstava se
jmenuje „Moje srdeční záležitost“ a bude mít
dva velké tématické okruhy. 

Prvním jsou slavkovské motivy, kdy vý-
tvarně zpracovává svoje studijní kresby z ple-
néru za posledních 20 let. 

Druhá kolekce je věnovaná paní Martě Ku-
bišové, kterou celý život obdivuje nejen jako
výbornou zpěvačku, ale zejména oceňuje její
životní postoje. Martin zajímavý obličej kres-
lila už jako studentka a nyní je převádí na velká
plátna.

K vidění budou obrazy, kresby a grafika.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. července
2011 a výstava potrvá do 18. září 2011. red.

Slunovrat
Slunovrat jara chytá drozda
včelka už cítí šťávy květ –
rosa si kapky s trávou rozdá
pavouci tkají nový svět.

Venku padá jarní vláha
slunce pihy tají
už nastává svátků dráha
beránci to znají.

Kropenaté pipky na zahradě
hledají si larvy,
vajíčka jsou pohromadě
chybí jenom barvy.

Velké noce zyky plodí
slunce potvrdí vše rádo
v pomlázce, jež tak svižně chodí
mnohdy víc, než zdrávo.

Brigita Budíková

Modlitba, půst, almužna
Dne 9. března byla Popeleční středa, která

každoročně otevírá 40denní postní období.
Smyslem půstu je obrácení člověka od špatného
k dobrému. Můžeme se naučit větší sebekázni,
pokoře, vnímat, že jsme součástí lidské společ-
nosti, tzn. myslet na druhé a odřeknout si něco
ve prospěch druhého na úkor svého pohodlí. 

Charita České republiky vám nabízí možnost
zapojit se do této aktivity formou vyzvednutí si
skládacích papírových pokladniček v míst-
ních kostelích. Tyto pokladničky budou vybí-
rány 2. neděli Velikonoční, tj. 1.5.2011 po mši
svaté, v případě, že se mše nezúčastníte, na far-
ním úřadě. Peníze, které budou takto vybrány,
budou použity na následující účely: 

1. Pomoc rodinám v nouzi – svým příspěv-
kem můžete pomoci terénní Sociálně aktivizační
službě pro rodiny s dětmi, které se ocitly ve slo-
žité situaci a nedovedou ji sami řešit. Tato pre-
ventivní služba je pod Oblastní charitou posky-
tována v Hodoníně a nově bude v pololetí tohoto
roku zřízena v Bučovicích. 

2. Pomoc lidem v tíživé sociální situaci –
svým příspěvkem podpoříte provoz Charitní po-
radny na pracovištích v Bučovicích, ve Slavkově
u Brna a v Hodoníně.  Poradna poskytuje od-
borné sociální poradenství v oblasti sociálního
zabezpečení, bydlení, dluhové problematiky, do-
mácího násilí, pracovně-právních vztahů a po-
moci lidem v krizových situacích atp. 

3. Pomoc do zahraničí – Rumunsko – svým
příspěvkem podpoříte pomoc Oblastní charity
Hodonín v českých vesnicích v Rumunsku.
Jedná se o nákup léků pro seniory, provoz pečo-
vatelské služby v šesti českých vesnicích a dět-
ský domov Pietroasa Mare. Za každý váš dar
upřímně děkujeme. 

Za charitní služby poskytované ve Slavkově
Mgr. Iva Kuchyňková, vedoucí projektu

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
Mgr. Lucie Kuchařová, vedoucí projektu

Centrum denních služeb Slavkov u Brna

U dvou kapříků
Restaurace U dvou kapříků na stadionu bude

mít v letní sezoně otevírací dobu: út–čt 15.30–22
h, pá 15.30–24 h, so 15– 24 h., ne 15–22 h. V ko-
nání sportovních akcí bude v sobotu a neděli
otevřeno od 9 hodin. L. Michálek

Pro rok 2011 vyhlásila Česká společnost or-
nitologická strnada obecného, s ním spojený
projekt na sledování jeho výskytu, nahrávání
jeho hlasu dostupnou digitální technikou. Je
známo, že evropští strnadi používají ve zpěvu
dobře odlišitelná nářečí. Více na: www. bird-
life.cz/strnad.html.

Strnad byl zřejmě průvodcem našich dáv-
ných předků, kteří při osidlování měnili husté
evropské pralesy, vytvářeli příhodnou moza-
iku krajiny z lesů, pastvin, sadů a polních re-
mízků, kde se strnadům dařilo. Seté obilí pro-
vázelo množství
plevelů, které
jsou jejich hlavní
potravou.

Ne jho jně j š í
z pěti druhů
 strnadů, se kte-
rými se můžeme
v naší přírodě
setkat je strnad
obecný. Ozývá
se jednoduchým,
nezaměnitelným
zpěvem. Lidé ho
slýchávali na po-
lích při práci, str-
nad na ně již od počátku března volal:“ jak,
jak, jak to sluníčko pěkně svítí „ nebo: „zle, zle
je bez dětí,až vyrostou, uletí“. Jeho zpěv se
ozývá do pozdního léta. 

V posledních létech je pozorován značný
úbytech těchto, před dvěma desítkami let velmi
hojných ptáků, tak jak ubývá neošetřovaných
ploch v naší přírodě. Travní sekačky a křovi-
nořezy ničí jeho hnízdní prostředí. Uplynula
doba, kdy stohlavá hejna strnadů se přiživo-
vala u bažantích zásypů. Zimující strnady bylo
možné chytat po desítkách do sklopných sítí,
v předjaří i s hejny skřivanů, kteří se k nám
vraceli ze svých zimovišť v jihozápadní Ev-
ropě. Odchyt našich ptáků pro obchod a cho-
vatelství měl u nás tradici již od středověku,
dnes je již zapomenutým řemeslem. Staré záz-
namy hovoří o trzích s živými ptáky pro cho-
vatelství nebo ptáky připravenými ke spotřebě.
Strnadi a skřivani byli většinou přikrmováni
ovsem a prosem, aby dosáhli dvojnásobku své

Moje srdeční záležitost

váhy, např. ještě ve 30. letech minulého století.
Takové strnadí pochoutky, jak se praví v pa-
mětech, se považovaly za: „kaviár milovníků
ptáků“. Maso žlutého strnada nebylo však jen
pochoutkou, ale také prostředkem proti žlou-
tence podle starého pravidla „zlo se má potírat
stejným zlem, tedy žluté žlutým.“ Domácí lé-
čebné prostředky, kde léčivou mocí byla silná
autosugesce. Tak „zlatí strnadi mohli mít i cenu
zlata,“ jak se v pamětech praví. 

Do čeledi ptáků strnadovitých patří i u nás
vzácný zimní host od sněhových polí daleko na

severu. Upoutá na
sebe většinou bí-
lými křídly za letu
v hejnech našich
strnadů. Sněhule je
i ve sbírce ptáků
slavkovska, kterou
vytvořil znalec na-
šich ptáků, zakla-
datel ornitologické
společnosti, prepa-
rátor Evžen Pohle.
Téměř úplná sbírka
ptáků našeho okolí
byla umístěna
v muzeu ve Slav-

kově, později na ornitologické stanici ve vitri-
nách a depozitářích Moravského sdružení
v Přerově společně s unikátní sbírkou ptačích
vajec na Moravě. Část sbírky byla zničena při
povodních přerovské Bečvy, vzácnější ptáci
byli přepreparováni. 

Jako jiné druhy strnadů i ten náš nejhojnější
z naší zemědělské krajiny rychle mizí. V ně-
kterých západních zemích Evropy je již zařa-
zen mezi druhy silně ohrožené. Je to pták zra-
nitelný, hnízdí na zemi i nízko nad zemí
v trsech trávy a keřů. Pohled na zpívajícího sa-
mečka, který sedí na vrcholku keře a září ci-
tronově zbarvenou hlavou a zlatožlutou spodi-
nou těla zejména v těchto jarních dnech je
opravdovým zážitkem. Při spatření samičky
pokračuje v představení, dorozumí se spolu
tak, že vezme do zobáku stéblo trávy, chvíli je
podrží a pak je upustí. Jeho nabídka zní: „co
kdybychom si spolu postavili hnízdo? “  

Milan Hrabovský

Pták roku – strnad obecný

A. Slezáková v atelieru Foto: archiv AS

Strnad obecn˘
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Raně go-
tický trojlodní
farní chrám
s původním za-
svěcením sv.
Jakubu a Panně
Marii byl vy-
stavěn v pev-

nostním areálu řádového hradu – komendě Špi-
tálních bratří domu německého (německých
rytířů ) ve Slavkově. Obklopen byl hrazeným
městským hřbitovem, na kterém byla vystavěna
zvonice sloužící i za městskou hlásku ve vzdá-
lenosti 20 kroků od chrámové lodi. 

Chrám byl situován před střední část jižního
křídla dnešního zámku ve vzdálenosti cca
6 metrů. Jeho šíře byla zhruba 18 metrů směrem
k pomníku rudoarmějců a dvojnásobná v po-
délné ose směřující na východ na vstupní bránu
do zámeckého parku.

Pískem vysypaný chodník od brány parku tak
v dnešních časech protíná jeho půdorys a ná-
vštěvník tak nevědomky prochází sakrálním pro-
storem v základech ukrytého starobylého
chrámu zbořeného před čtvrt tisíciletím.

Dostavěn byl v roce 1323 a téhož roku byl
poprvé písemně uveden dne 9. listopadu v Avig-
nonu na svátek posvěcení Lateránské baziliky -
Matky kostelů. Noří se z hlubin věků v době tr-
valého pobytu královny vdovy Elišky Rejčky
v Brně, kdy je v našem kraji přítomna kame-

Skauti i skautky se v uplynulých týdnech při-
pravují na tradiční soutěž „Junácký slunovrat“,
která se bude konat pár dní po dni jarní rovno-
dennosti. Letošní ročník má stejné místo v ka-
lendáři jako termín vydání březnového zpravo-
daje, proto reportáž přineseme až za měsíc na
tomto místě, na webu střediska dříve.

Stručný přehled činnosti dnes začneme ve
Čtvrtém oddíle, který byl navštívit brněnskou vý-
stavu „Poznej sám sebe“ a „dětskou dílnu“ na
Špilberku.

Jednička a Dvojka vyrazily na konci února na
výpravu do Podivína. Přetiskujeme zápis z kro-
niky: Únorová výprava – Podivín (25.–27. 2.
2011). Celkem 17 účastníků, které neskolily řá-
dící bacily, se vypravilo na víkend do města Po-
divína. Příhodným se stalo téma „Podivínské po-
hádky“, které naplnily opravdu podivné pohádky.
Jako by se více pohádek smíchalo v jednom kotli
a my se v jejich duchu celý víkend bavili. K Po-
divným pohádkám patřilo i podivné jídlo, a tak se
nám v sobotu objevilo v ešusu např. zelené rizoto
a v neděli modré těstoviny (samozřejmě stravi-
telné a zdravotně nezávadné). Páteční večer byl
věnován hrám a hříčkám na zdejší skautské klu-
bovně. 

V sobotu nám počasí ukázalo přívětivou tvář,
a tak jsme se vydali do Lednice. Nejdříve jsme
zamířili podívat se na výstavu rybiček v akváriu
Malawi, následující procházku zdejším rozleh-
lým parkem jsme zakončili u Minaretu. Přestože
Sluníčko umírnilo chladné počasí, na lednických
rybnících se stále bruslilo. Další cestu jsme si
zpříjemnili hříčkou s názvem Nálety. 

Sobotní večerní program byl již věnován opět
hříčkám na klubovně, v závětří a teple. Ven jsme
si jen odskočili polapit Černého rytíře, kterého
s Podívínem spojuje pověst. 

Poslední dopoledne na výpravě je vždy spo-
jeno s úklidem, ale my si ho zpříjemnili. Přímo na
klubovně jsme si mohli vyzkoušet umělou horo-
lezeckou stěnu postavenou pro děti. Těsně před
odjezdem jsme nemohli vynechat vyhodnocení
celé výpravy a předání odměn nejlepším. 

Cestou vlakem zpět jsme zhodnotili výpravu
a celou ji ukončili na vlakovém nádraží společ-
ným pokřikem obou oddílů.

Zapsala Týna Mazalová,
vedoucí oddílů Junáka Slavkov

V sobotu dne 12. března proběhla v prosto-
rách kina Jas „Výroční členská schůze„ Mo-
ravského rybářského svazu, místní organizace
ve Slavkově u Brna. V plénu bylo přítomno
osmdesát příchozích a za předsednickým sto-
lem pět členů výboru organizace. Jako host při-
jal pozvání také starosta města pan Ing. Ivan
Charvát. 

Zprávu předsedy za uplynulé období před-
nesl pan František Capita. Ve zprávě hlavního
hospodáře informoval pan Martin Šujan o vý-
sledcích hospodaření na našich vodách v loň-
ském roce a plénem byl odsouhlasen zarybňo-
vací plán na rok 2011. Zprávu ekonoma
organizace prezentoval pan Ladislav Nečas a za
kontrolní a revizní komisi vystoupil pan Otto
Drabálek. Usnesení navrhl místopředseda pan
Michal Žoužela a toto bylo následně plénem
odsouhlaseno.

Ze všech obsáhlých a přednesených zpráv
vybírám tímto následovné. Organizace v roce
2011 sdružuje 1005 členů. V dubnu bude pro-
školeno nově 35 uchazečů a kroužky mládeže
navštěvuje 38 dětí. Obhospodařujeme stojaté
a tekoucí vodní plochy o výměře 27ha. V tomto
roce proběhne revitalizace rybníka v Hoději-
cích. Máme zažádáno o odkup pozemků pro
budoucí rybník o rozloze cca 2ha v Bučovicích.
Naše organizace pořádá každoročně hojně nav-
štěvované závody pro dospělé v Hruškách
a v Bučovicích a dětské závody do15 let ve
Slavkově. Dobré pověsti se těší již tradiční spo-
lečenský ples Rybářský věneček. Organizace
podporuje činnosti spojené s mládeží. Pořá-
dáme mimo kroužky také různé výlety, exkurze
a víkendový tábor ve Slavkově a v Sobáčově.
V loňském roce jsme dokončili obklad tech-
nických budov na Velkém rybníku a instalaci

Noc kostelů představí původní kostel sv. Jakuba
nická huť. Jejím přičiněním je také založena tra-
dice poutního místa Žarošice vystavěním Rezi-
dence na Silničné a je zahájena stavba cisterci-

áckého kláštera na
Starém Brně.

Po žních v roce
1423 obléhají husité
Slavkov a po těžkém
boji jsou obránci,
ženy i děti pobiti uv-
nitř bývalé komendy
– městského hradu,
který je zapálen a po-
bořen i s kostelem.

Po obnově již není
chrámu vrácena go-
tická klenba a jeho
zasvěcení patří jen
svatému Jakubu Vět-
šímu. Do třicetileté
války jej užívají lute-
ráni českého i ně-
meckého jazyka.
Koncem 90. let 17.
století Dominik O.
Kounic objednává
u architekta D. Mar-
tinelliho projekt rezi-
denčního sídla, kde
již pro starobylý
chrám není místa.

Junácké předjaří

kontejneru na nářadí na Malém rybníku.V le-
tošním roce plánujeme jeho obklad a zastře-
šení. 

V diskusním příspěvku zhodnotil starosta
města pan Ivan Charvát dobré vztahy a spolu-
práci mezi naší organizací, městem Slavkov
a TSMS. Poděkoval všem, kteří se při loňských
záplavách podíleli na odstraňování škod a zá-
chraně vyplavené rybí obsádky mimo koryta
řek a rybníků. Zmínil zde i začínající spolu-
práci mezi naší organizací a Dobrovolným
svazkem obcí Ždánického lesa a Politaví. Před-
seda organizace a pan starosta předali společně
čestnou doživotní povolenku panu Antonínu
Drábkovi, který je členem naší organizace od
roku 1957 a byl i aktivním dlouholetým čle-
nem výboru. 

V roce 2013 oslaví naše organizace 70 let od
svého založení. K tomuto výročí připravujeme
vydání almanachu. Žádám tímto pamětníky po-
čátků vzniku spolku o možnost zapůjčení foto-
grafií a jakýchkoliv podkladů z tohoto období.

Za MRS Petr Zvonek

Výroční členská schůze rybářů

Farní chrám postrádající údržbu a sloužící
i jako zámecký kostel dále chátrá, až je rozhod-
nutím Václava Antonína Kounice v roce 1757
stržen bez náhrady. Po 32 let jsou slouženy mše
svaté v kostelíčku na Špitálce do dokončení nové
stavby chrámu Vzkříšení Páně. Pro představu
možno připomenout, že jistou podobu slavkov-
ského chrámu sv. Jakuba a Panny Marie má
chrám sv. Mikuláše (mimo věž) ve Znojmě vy-
stavěný o nějaký čas později. J. Seifert

Nejstar‰í vyobrazení Slavkova Foto: archiv

Pfiedání povolenky A. Drábkovi Foto: P. Zvonek
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VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV DUBEN–KVùTEN 2011
2. 4. sobota 19.30 hod. TŘI DNY KE SVOBODĚ 122 minut
3. 4. neděle 19.30 hod. Život se zdá pro Johna Brennana perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena Lara zatčena pro vraždu, kterou, jak tvrdí,

nespáchala. Tři roky před rozsudkem se John snaží udržet rodinu pohromadě, vychovává jejich syna a učí na
univerzitě. Mezitím usilovně pátrá po každém dostupném důkazu, aby dokázal nevinu své ženy. Po zamítnutí
posledního odvolání začne mít Lara sebevražedné sklony a John se rozhodne pomoci své ženě uprchnout z vězení.
Režie: Paul Haggis. Hrají: Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia Wilde, Elizabeth Banks, Brian Dennehy a další.
Film USA s českými titulky. Přístupný od 12 let

9. 4. sobota 19.30 hod. THE SOCIAL NETWORK 120 minut
10. 4. neděle 19.30 hod. Ve filmu The Social Network divákům režisér David Fincher a scénárista Aaron Sorkin umožňují nahlédnout

do okamžiku, kdy vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných
pohledů hyperinteligentních mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl. Hrají: Jesse
Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer a další. Film USA s českými titulky. Osm nominací
na Oscara. Mládeži přístupný

16. 4. sobota 19.30 hod. MEGAMYSL 96 minut
17. 4. neděle 16.30 hod. Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného filmu stal padouch. Studio Dream Works Animation

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

23. 4. sobota 19.30 hod. CIZINEC 105 minut
24. 4. neděle 19.30 hod. Johnny Depp představuje ve filmu Cizinec amerického turistu, kterého lehkovážný flirt s cizinkou zaplete do sítě intrik,

romantiky a nebezpečí. Frank se v průběhu spontáního výletu po Evropě zcela náhodou seznámí a začne flirtovat
s Elise. Oba zjišťují, že se nevědomky zapletli do smrtící hry kočky s myší. Hrají: Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul
Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff a další. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 75, 80 Kč Mládeži přístupný

30. 4. sobota 19.30 hod. NEVINNOST 102 minut
1. 5. neděle 19.30 hod. Film vypráví o lásce, o jejích nejrůznějších tvářích. Motivuje jednání všech našich postav. Je tu láska rodičovská,

láska dítěte k rodičům, láska manželská, láska přátelská, láska zakázaná a láska člověka k člověku. Zase se vrací
téma rodiny, což je naše stálé téma, které obrábíme v různých konfiguracích a různých žánrech, od muzikálu přes
nostalgickou komedii a ironické drama. Je film o lásce, ale o lásce, která je hraniční, nebezpečná a stravujíc. Hrají:
Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek Čermák, Zita Morávková, Alena Mihulová, Anna Linhartová.
Vstupné: 70, 75 Kč Přístupný od 12 let

1. 5. neděle 10.00 hod. NEVINNOST
Přijďte s námi oslavit Svátek práce při filmovém představení české pohádky DEŠŤOVÁ VÍLA. V úvodu bude
přednesen projev k 1. máji. Zve ZO KSČM Slavkov. Vstupné dobrovolné.

4. 5. středa 19.30 hod. ČERNÁ LABUŤ 108 minut
Snímek sleduje příběh Niny (Natalie Portman), baleríny newyorského baletu, jejíž život je, podobně jako život všech
v této profesi, plně pohlcen tancem. Žije s matkou Ericou, bývalou balerínou (Barbara Hersey), která své profesní
ambice nikdy zcela nenaplnila podle svých představ a tak teď alespoň nadšeně podporuje kariéru své dcery. Když se
umělecký šéf baletu rozhodne pro novou premieru sezony, je Nina jeho jasnou volbou. Snímek byl nominován na 4
Zlaté Glóby. Hlavní představitelka Natalie Portman získala za herecký výkon ocenění nejvyšší. Film USA s českými
titulky, filmovou kritikou oceněn nejvyšším počtem bodů. Přístupný od 15 let

7. 5. sobota 19.30 hod. FIMFÁRUM
8. 5. neděle 16.30 hod. V pohádce Jak obři na Šumavě vyhynuli se štáb filmového týdeníku vypraví do šumavských hvozdů odhalit pravdu

o tom, zda tam opravdu žijí nebo nežijí obři. V pohádce O kloboučku s pérkem sojčím má Král tři syny, zavolá si ale
pouze dva, neboť syna Honzu nikdo nebere vážně. Nejdelší pohádka Rozum a Štěstí řeší kardinální otázku, zda se
dá žít bez Rozumu nebo bez Štěstí. V novém Fimfáru jsou vedle tradičních tvůrců úplně mladí začínající tvůrci. Vedle
Jana Wericha tentokrát uslyšíte např. Otu Jiráka, Jiřího Macháčka, Miroslava Krobota, Romana Říčaře nebo
Miroslava Vladyku. Mládeži přístupný

11. 5. středa 19.30. hod. OPRAVDOVÁ KURÁŽ 109 minut
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Odpověď nabízejí nejúspěšnější holywoodští
bratři Joel a Ethan Coenovi v temném westernu Opravdová kuráž. Herecký objev Hailee Steinfeld na krvavé cestě
za mstou doprovázejí Jeff Bridges jako jednooký šerif Rooster Cobgurn a Matt Damon v roli Texas Rangera
LaBoeufa. Dále hrají: Josh Brolin a Barry Pepper. Film USA s českými titulky, filmovou kritikou ohodnocen nejvyšším
počtem bodů. Mládeži přístupný

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