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(Pokračování na str. 3)(Pokračování na str. 2)

Nezkoušejme měnit dějiny
26. dubna jsme si v zámec-

kém parku u válečného hrobu
Rudé armády připomněli sedm-
desát let od konce největší tra-
gédie lidstva. Tragédie, která
trvala nekonečných šest let a na
jejímž konci byly miliony vy-
haslých životů a spálená země.
Před sedmi desetiletími ve

Slavkově u Brna utichly poslední výstřely a roze-
zněly se zvony. Tomuto památnému dni předcházely
těžké boje, které Rudá armáda sváděla s vojáky ne-
přátelského Německa. Tyto zvony již neuslyšeli
v zámeckém parku pochovaní rudoarmějci, ale i řada
Slavkovanů. Někteří na následky svých zranění umí-
rali i po osvobození. Umírali však jako občané svo-
bodného Československa. Během tohoto válečného
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Jednání v Divadelním sále zámku • Foto: archiv Úřadu vlády

Před sedmdesáti lety položilo život kvůli svo-
bodě Slavkova u Brna šestnáct rudoarmějců.
Druhou světovou válku nepřežilo přes sto oby-
vatel města. Deset lidí zahynulo při posledních
výstřelech. V neděli 26. dubna se obětem přijeli
poklonit nejvyšší představitelé státu, ruského za-
stoupení a města. Pietního aktu u opraveného vá-
lečného hrobu v zámeckém parku se zúčastnil
premiér a slavkovský rodák Bohuslav Sobotka
a ruský generální konzul Andrej Jevgenjevič Ša-
raškin. Úvodní proslov pronesl starosta města
Michal Boudný.

Na vzpomínkové setkání dorazily také desítky
Slavkovanů, kteří zaplnili vstupní část zámec-
kého parku. Čestnou stráž u hrobu drželi zá-

Padlé rudoarmějce osvobozující
Slavkov u Brna uctil i český premiér

stupci Junáku, dobrovolných hasičů a Armády
České republiky. Mezi čestnými hosty byli také
náměstci hejtmana Jihomoravského kraje Zde-
něk Pavlík a Stanislav Juránek. Závěrečnou mod-
litbu pronesl farář slavkovské římskokatolické
farnosti Milan Vavro. 

Pietní akt zahájilo čtyřiadvacet žáků Základní
umělecké školy Františka France českou a ná-
sledně ruskou hymnou. Důstojné vystoupení zpí-
vajících dětí, smyčcového souboru a trumpetisty
secvičili učitelé Kateřina Jiráková, Kamila So-
kolová, Tereza Krejčí, Miroslav Červinka a La-
dislav Maňásek.

„Dnes, v době tažení islámského státu, který

1945
2015Starosta města Michal Boudný a předseda vlády

České republiky Bohuslav Sobotka při kladení věnce
padlým rudoarmějcům • Foto: B. Maleček



(Dokončení ze str. 1)
za sebou nechává nevinné mrtvé a navždy ztracené
památky světového dědictví. V době nám blízkého
konfliktu na východě Ukrajiny a v době všudypří-
tomného terorismu, je o to důležitější si vážit míru.
To, co je pro člověka zdraví, je pro národ mír. Histo-

rie nám však bohužel odhalila, že člověk si svo-
body začne vážit až v momentě, kdy ji ztratí. Rád
bych, aby moje děti znaly válku a lidské utrpení
jen z hodin dějepisu nebo dokumentárních filmů,“
pronesl starosta města Slavkova u Brna Michal
Boudný.     vs

Padlé rudoarmějce
osvobozující Slavkov u Brna

uctil i český premiér

Odhalení pomníku rudoarmějcům v r. 1945
V neděli 11. listopadu 1945 ve 14 hodin se konalo v zámeckém parku slavnostní odhalení

pomníku padlým vojákům Rudé armády. Hlavní projev měl redaktor F. Plíšek. Dále následovaly
projevy zástupců ONV, vojenské posádky ve Slavkově a Rudé armády. Akci zpestřilo svým vy-
stoupením Pěvecké sdružení, v jehož podání na závěr zazněly i československá a sovětská hymna.

Ruský konzul A. J. Šaraškin • Foto: B. Maleček

Žáci ZUŠ F. France • Foto: B. Maleček

Odhalení pomníku v r. 1945 • Foto: archiv V. Pavézky

Představitelé ruského konzulátu, JM kraje, města a jeho organizací, církví a předseda vlády ČR • Foto: B. Maleček
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Nezkoušejme měnit dějiny
(Dokončení ze str. 1)
konfliktu bylo nacisty zatčeno, perzekuováno
a popraveno přes sto občanů našeho města.
Byli to většinou židé, inteligence, sokolové
a členové odbojových skupin. Tito lidé se
oněch zvonů nedočkali. Proto jsme zde my,
abychom za ně pracovali a ochraňovali tolik
cennou svobodu.

Velice děkuji a vážím si obětavosti a práce
pedagogů a žáků ZUŠ Františka France, kteří
tento vzpomínkový akt obohatili zpěvem
a hrou hymny obou států. Rovněž děkuji vo-
jenskému útvaru v Bučovicích, členům Sdru-
žení dobrovolných hasičů, Junáckému
středisku a všem, kteří se na akci podíleli. Ob-
rovská účast svědčí o tom, že jejich práce ne-
přišla vniveč. Byl bych rád, aby lidé
nezapomínali na oběti války a uměli jim vzdát
hold. Přesto je však důležité, abychom i při

covních sobot. Město Slavkov u Brna se zapo-
jilo do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
O týden později pak desítky dětí i dospělí pro-
česali naše okolí při příležitosti Dne Země.
Společně jste zlikvidovali 2,5 tuny odpadků,
15 pneumatik, dvě ledničky a osm autobaterií.
Děkuji vám za tuto práci. Zároveň však musím
vyjádřit pohoršení nad lidmi, kteří naše město
tolik zaneřádili. Spolu s městskou policií bu-
deme tvrdě postihovat ty, kteří nepochopili,
k čemu slouží popelnice nebo sběrný dvůr. 

Jsem rád, že v těchto dnech také jasně uka-
zujeme náš postoj k budoucnosti. Přestože vy-
kácené stromy v našich krásných alejích
a parku působí neutěšeně, nové sazenice už na-
povídají, jak budou aleje vypadat za několik
desetiletí. Věřím, že to naše děti a jejich děti
ocení.

Michal Boudný, starosta města Slavkov u Brna

dnešní neuspokojivé situaci na východě Ukra-
jiny, se nesnažili dějiny měnit tak, jak se nám
zrovna hodí. 

Jsem velmi rád, že jsme tak důležité výročí
mohli připomenout u opraveného hrobu. Důs-
tojnost místa totiž vypovídá o našem vztahu
k obětem. Proto považuji za důležité v roce
2018 nezapomenout ani na mrtvé z první svě-
tové války. To si připomeneme sto let od jejího
konce. Věřím, že se nám k této příležitosti po-
daří vybudovat pomník, který jako jedna
z mála obcí nemáme.

Podobně jako památné místo vypovídá
o našem vztahu k minulosti, čistá příroda
a místo, kde žijeme, vypovídá o naší přítom-
nosti. Proto jsem velmi rád, že ve Slavkově žijí
lidé, kteří se ráno umí obléct do pracovního
oblečení a vyrazí na společnou uklízecí akci.
Letos jste se mohli zapojit hned do dvou pra-

Dnem 15. května zahájilo Ministerstvo ži-
votního prostředí 2. výzvu k podávání žádostí
o podporu v programu Nová zelená úsporám –
rodinné domy. Oblast podpory se týká násle-
dujících opatření:

A. Snižování energetické náročnosti stávají-
cích rodinných domů (zateplení obálky
domu – výměnou oken a dveří, zateplením ob-
vodových stěn, podlahy, stropu, střechy),

B. Výstavba RD s velmi nízkou energetic-
kou náročností,

C. Efektivní využití zdrojů energie – dotace
na výměnu neekologického zdroje tepla – spa-
lujícího např. uhlí, koks, uhelné brikety nebo
mazut za efektivní ekologicky šetrné zdroje

Nová zelená úsporám 2015
(např. kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo
plynový kondenzační kotel), instalace solár-
ních termických systémů, výměna elektrického
vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
apod.

Na tento program bylo vyčleněno
600 000 000 Kč. Jejich vyčerpáním nebo nej-
později v 12 hod. dne 31. října 2015 bude pří-
jem žádostí ukončen. O podporu mohou žádat
vlastníci nebo stavebníci rodinného domu, a to
jak fyzické tak i právnické osoby. Žádosti o po-
skytnutí podpory se podávají výhradně elekt-
ronicky prostřednictvím online formuláře
žádosti, dostupného na webových stránkách
programu www.novazelenausporam.cz. Zde

jsou podrobné informace k problematice,
návod jak požádat o podporu, četné dotazy,
čeho se vyvarovat při podání žádosti i některé
zajímavosti.

Kontaktní místo pro Jihomoravský kraj:
Kotlářská 51, 602 00 Brno, otevřeno v pon-
dělí a středu od 9 do 17 hodin, v pátek od
9 do 12 hodin.

Kontakt na pracovníky: pí Havelková, tel:
541 217 085; pí Klímová, tel.: 541 217 064
a p. Pokorný, tel.: 541 217 098.

Využít můžete i bezplatnou telefonní linku
800 260 500 nebo e-mailovou adresu Státního
fondu životního prostředí ČR: info@sfzp.cz.

Ing. Kubešová, odbor ŽP

Odbor investic a rozvoje informuje občany
Slavkova u Brna a především občany v ulici
Smetanova v části mezi ulicemi Havlíčkova
a Lidická o následujících stavebních akcích.
Od 4. května probíhá v této části ulice společ-
ností Vodovody a kanalizace Vyškov a. s.
oprava veřejné kanalizace, která potrvá do 30.
června 2015. Jedná se o akci navazující na pro-
běhlou opravu v téže ulici v roce 2014 a 2013.

Rekonstrukcí kanalizace projde v tomto roce
i ulice Havlíčkova, která bude ovšem řešena
jinou technologií. Jedná se o bezvýkopovou
variantu, která spočívá v zatažení silnovrstvého
plastového rukávce do potrubí a následně

Rekonstrukce poslední části Smetanovy ulice
dojde k jeho vytvrzení. Část od Smetanovy
ulice v délce okolo 20 m bude muset být
v trase kanalizace rozkopána. 

Po dokončení těchto dvou akcí bude v ulici
Smetanova probíhat rekonstrukce samotné
ulice včetně veřejného osvětlení, místního roz-
hlasu a chodníku. Délka realizace je ve smluv-
ních podmínkách dojednána na tři měsíce
s tím, že práce by měly začít v červenci. Šíř-
kové uspořádání ulice zůstane zachováno.
Chodníky šíře 1,5 m budou po obou stranách,
jakož i podélná stání. Komunikace bude zacho-
vána obousměrná. Při vjezdu do ulice z Li-
dické ulice vznikne nový zpomalovací prah.

V současné době město Slavkov u Brna admi-
nistruje veřejnou zakázku na stavební práce
a pokud bude zajištěno patřičné financování,
může rekonstrukce ulice plynně navázat na re-
konstrukci kanalizace. 

Občany ulice Smetanova ve zmiňovaném
úseku žádáme o strpení a toleranci při této re-
konstrukci. Žádáme Vás, aby jste po tuto dobu
výstavby, odstavovali svá vozidla na soused-
ních parkovištích a nádoby na komunální
odpad v den svozu odnášeli na okraj staveniště.
Ještě jednou děkujeme za pochopení a tole-
ranci.

Ing. Petr Lokaj, odbor IR

Probíhající práce v ulici B. Němcové • Foto: 2x R. Lánský
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

12. řádná schůze RM – 22. 4. 2015

11. řádná schůze RM –
29. 4. 2015

1. RM bere na vědomí informaci – kompostárna –
úhrada odvodu.

2. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek na projekt Efektivní elektronický úřad rozhoduje
o tom, že nejvhodnější nabídka byla podána uchazečem
společností C SYSTEM CZ a. s., a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.

1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru obecní
živnostenský úřad za r. 2014.

2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřních
věcí za rok 2014.

3. RM projednala záměr Tennis club Austerlitz, s.r.o.,
a předkládá žádost o příspěvek ZM s doporučením tento
záměr podpořit za podmínky, že nebude-li realizace (stavba)
záměru ve Slavkově u Brna zahájena do 3 let od poskytnutí
příspěvku, bude příjemce povinen jej vrátit. RM současně
schvaluje finanční příspěvek Mateřské škole Malé korálky ve
výši 40 000 Kč, s podmínkou, že nebude-li činnost MŠ ve
Slavkově u Brna zahájena do 31. 12. 2015, bude příjemce
povinen příspěvek vrátit.

4. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření města
Slavkov u Brna za I. čtvrtletí 2015.

5. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší hos-
podářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2015 v předloženém
znění.

6. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření škol-
ských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2015 v předlo-
ženém znění.

7. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření pří-
spěvkových organizací TSMS a ZS-A za I. čtvrtletí 2015
v předloženém znění.

8. RM schvaluje návrh přeřešení studie šířkového uspořá-
dání ulice v úseku Čelakovského–Bučovická následujícím způ-
sobem. Na východní straně nebude řešen chodník i parkovací
stání. Komunikace bude šířky min. 5,5 m, podélné stání na zá-
padní straně max. 2,2 m a chodník max. 2,05 m vč. obrubníku.
RM dále souhlasí s řešením stavební úpravy ulice Slovanská
dle závěrů 1. jednání komise rozvoje a dopravy – sekce do-
pravní ze dne 16. 3. 2015. RM současně ukládá odboru IR
vstoupit do jednání s SÚS JMK za účelem projednání změny
křížení ulic Slovanská a Bučovická v rámci projektové doku-
mentace pro územní řízení řešící rekonstrukci celé silnice
III/0501 přes město, zajistit legalizaci retenční nádrže na ulici
Tyršova a PD na vtokový objekt a odpovědět občanům ulice
Polní na podnět týkající se dopravní situace na této ulici a od-
boru FO po konzultaci s MP zařadit do návrhu rozpočtového
opatření náklady na zajištění instalace druhé signalizace rych-
losti na ulici Tyršova, který bude umístěn na posledním sloupu
VO směrem z města.

9. RM doporučuje ZM uložit RM zahájit jednání s vlastníky
pozemků, na kterých se nachází veřejná komunikace v loka-
litě ulice Slovákova ve Slavkově u Brna ve věci výkupu za
kupní cenu ve výši max. 300 Kč/m2.

10. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí
pozemku parc. č. 23/1 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Slavkov
u Brna dle přiložené situace na ÚD a ukládá odboru IR před-
ložit jej ZM k projednání.

11. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 106 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště
v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapky na ÚD a ukládá

odboru IR předložit jej ZM k projednání.
12. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje po-

zemku parc. č. 1787/51 orná půda o celkové výměře 162 m2

v k.ú. Slavkov u Brna na ÚD.
13. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě

o zřízení věcného břemene s E.ON
14. Distribuce, a.s., na část pozemku parc. č. 3596/6 v k. ú.

Slavkov u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem Slav-
kov, kabel NN Šimoník).

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na části
pozemků parc. č. 3623/25 orná půda a parc. č. 3623/26
ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Slavkov u Brna
dle přiložené situace (stavba s názvem Slavkov, kabel NN
Hanák).

16. RM souhlasí s umístěním baneru Moravského rybář-
ského svazu, o.s. dle předložené žádosti na pozemku města
parc.č. 2708 a 2707 na ulici ČSA a nebo v upravené formě
na stávajícím baneru ve vlastnictví města před budovou SC
Bonaparte č.p. 126 na Palackého náměstí.

17. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce na akci: Rekonstrukce ulice Smetanova III. etapa –
Slavkov u Brna dle předložených zadávacích podmínek, uve-
dený okruh subjektů k oslovení podání nabídek a komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek.

18. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce na akci: Úprava přechodu na ulici Malinovského – Slav-
kov u Brna dle předložených zadávacích podmínek, uvedený
okruh subjektů k oslovení podání nabídek a komisi pro po-
souzení a hodnocení nabídek.

19. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: Odstra-
nění objektu bývalého DDM ve dvorní části ZUŠ Františka
France, Komenského náměstí č. p. 525, Slavkov u Brna, 684
01 a výstavba zděného oplocení parcely s panem Františkem
Lukášem.

20. RM doporučuje ZM schválit návrh kupní smlouvy o do-
dávce tepla.

21. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových
prostor – 15/551 ze dne 24. 11. 2010, která byla uzavřena
s MUDr. Naďou Dufkovou na pronájem prostor sloužících
k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna, dohodou
k datu 30. 6. 2015, za podmínky zajištění pokračujícího ná-
jemce těchto prostor. RM současně schvaluje zveřejnění zá-
měru pronájmu prostor sloužících k podnikání na poliklinice
ve Slavkově u Brna, umístěných v I. NP budovy Malinovského
551, o celkové výměře 53 m2. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok s přepočtem pronájmu na
2,5 dne v týdnu.

22. RM odkládá záměr nakládání s nemovitostí Fügnerova
110.

23. RM neschvaluje změnu PD k akci Obnově historických
alejí – Slavkov u Brna.

24. RM schvaluje podání žádosti o prodloužení projektu
Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov u Brna
do 31. 8. 2015.

25. RM doporučuje ZM schválit úhradu odvodu ve výši
1 107 635 Kč a 65 087 Kč podle platebních výměrů Finanč-
ního úřadu pro Jihomoravský kraj ze dne 17. 3. 2014 a roz-
hodnutí Generálního finančního ředitelství.

26. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a licenční
smlouvy s Ing. Martinem Havlem, MBA – Analýza rizik a za-
vedení systému bezpečnosti informací a ICT.

27. RM doporučuje ZM schválit výši odměn členům zastu-
pitelstva v následující výši: neuvolněný místostarosta 27 923
Kč, člen rady města 2660 Kč, předseda výboru zastupitelstva
1615 Kč, předseda komise rady 1615 Kč, člen komise rady 0
Kč, člen výboru zastupitelstva 0 Kč, člen zastupitelstva města
683 Kč. V případě souběhu funkcí neuvolněných členů ZM:
člen RM a současně předseda výboru nebo komise 4275 Kč,
člen ZM a současně předseda výboru nebo komise 2298 Kč
s účinností od 1. 5. 2015.

28. RM odkládá zprávu Pojištění odpovědnosti zastupitelů
města.

29. RM určuje plat ředitelce Domu dětí a mládeže Slavkov
u Brna Mgr. Janě Bangové dle předloženého platového vý-
měru s účinností od 1. 4. 2015.

30. RM souhlasí s podáním žádosti ZS-A o příspěvek na
VPP na ÚP Vyškov.

31. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle přiloženého
seznamu a s jejich zařazením do sbírkového fondu ZS-A.

32. RM souhlasí s podáním žádosti ZS-A o příspěvek na
vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro ucha-
zeče o zaměstnání.

33. RM schvaluje přijetí finančního daru 25 000 Kč od spo-
lečnosti Kentico Software s.r.o., na nákup stromů, kůlů
a chrániček pro doplnění remízků nad Golfovým hřištěm ve
Slavkově u Brna.

34. RM projednala vyhlášení dvou volných dnů pro žáky
ZŠ Tyršova v termínu 29. 6. a 30. 6. 2015.

35. RM bere na vědomí vyhlášení dvou volných dnů pro
žáky ZŠ Komenského v termínu 29. 6. a 30. 6. 2015.

36. RM schvaluje odpisový plán ZŠ Komenského v předlo-
ženém znění.

37. RM schvaluje přijetí sponzorského daru (notebooku)
ZŠ Komenského, pro školní družinu.

38. RM schvaluje ZŠ Komenského vyřadit majetek dle při-
loženého seznamu.

39. RM doporučuje ZM zvolit členem finančního výboru
Ing. arch. Dušana Jakoubka (ODS) a členem kontrolního vý-
boru Ing. Ivana Charváta (ODS).

40. RM doporučuje ZM schválit prodloužení projektu Pod-
pora meziobecní spolupráce a uzavření předloženého Do-
datku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci ze dne 6. 12.
2013 se Svazem měst a obcí ČR.

41. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise zahra-
ničních vztahů.

42. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
č. 14 – Výnosy ze vstupného – kulturní akce.

43. RM schvaluje nejvhodnější nabídku o poskytnutí úvěru
na pořízení nemovitosti VaK, která byla podána od společ-
nosti Česká spořitelna, a. s., v celkové nabídkové hodnotě
303 141 Kč, s úrokovou sazbou 3 M PRIBOR + 0,19 % a sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru. RM současně
ukládá FO předložit ZM přijetí nejvhodnější nabídky úvěru
a ozpočtové opatření č. 15 – Úroky – Koupě nemovitosti VaK.

44. RM schvaluje program 1. mimořádného zasedání ZM.

1. ZM schvaluje úhradu odvodu ve výši 1 107 635 Kč
a 65 087 Kč podle platebních výměrů Finančního úřadu
pro Jmk ze dne 17. 3. 2014 a rozhodnutí Generálního fi-
nančního ředitelství.

2. ZM schvaluje jako nejvhodnější nabídku úvěru na fi-
nancování koupě nemovitosti VaK nabídku společnosti
Česká spořitelna, přijetí úvěru na financování koupě ne-
movitosti VaK a uzavření předložené úvěrové smlouvy na
přijetí úvěru ve výši 10 700 000 Kč.

3. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 14 Výnosy ze vstup-
ného – kulturní akce, č. 15 Úroky – Koupě nemovitosti VaK.

4. ZM odkládá žádost o příspěvek Tennis club Austerlitz
s.r.o. ZM dále schvaluje Program pro poskytování dotací
a grantů – pravidla a formuláře pro poskytování individu-
ální dotace nebo grantu dle pravidel a mimořádné indivi-
duální dotace, formuláře pro vyúčtování a vzor
Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace/grantu z od-
vodu z loterií a jiných podobných her.

5. ZM schvaluje návrh smlouvy o dodávce tepelné ener-
gie v předloženém znění a ukládá RM projednat návrh se
smluvními partnery.

1. mimořádné zasedání ZM – 4. 5. 2015
6. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí

pozemku parc. č. 23/1 ostatní plocha – zeleň v k.ú. Slavkov
u Brna dle přiložené situace na ÚD.

7. ZM schvaluje prodloužení projektu Podpora mezi-
obecní spolupráce a uzavření předloženého Dodatku č. 1
ke Smlouvě o vzájemné spolupráci ze dne 6.12.2013 se
Svazem měst a obcí ČR.

8. ZM volí členem finančního výboru Ing. arch. Dušana
Jakoubka (ODS).

9. ZM volí členem kontrolního výboru Ing. Ivana Char-
váta (ODS).

10. ZM schvaluje výši odměn členům ZM v následu-
jící výši: neuvolněný místostarosta 27 923 Kč, člen
rady města 2660 Kč, Předseda výboru zastupitelstva
1615 Kč, Předseda komise rady 1615 Kč, člen komise
rady 0 Kč, člen výboru zastupitelstva 0 Kč, člen zastu-
pitelstva města 683 Kč. V případě souběhu funkcí ne-
uvolněných členů ZM: člen RM a současně předseda
výboru nebo komise 4275 Kč, člen ZM a současně
předseda výboru nebo komise 2298 Kč, s účinností od
1. 5. 2015.
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Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Bc. Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

13. řádná schůze RM – 6. 5. 2015
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:

č. 16 Dotace SMO, č. 17 – Informační radar, č. 18 – Re-
staurátorský záměr.

2. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Ing. Ště-
pánkou Stráskou, na administraci nadlimitní veřejné za-
kázky: Kogenerační jednotka – Zlatá Hora Slavkov u Brna
za cenu 46 000 Kč.

3. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na služby na
akci: Stanice HZS JmK a JSDH dle předložených zadávacích
podmínek, uvedený okruh subjektů k oslovení podání na-
bídek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.

4. RM odkládá žádost o prodej pozemků v lokalitě Zel-
nice I.

5. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje po-
zemku parc. č. 4990 v k.ú. Slavkov u Brna, orná půda o cel-
kové výměře 3042 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

6. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje části
pozemku parc. č. 760/4 v k.ú. Slavkov u Brna, zahrada
o výměře cca 60 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiloženého
situačního plánu.

7. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností RWE GasNet s.r.o., na části po-

zemku parc. č. 2822 ostatní plocha - ostatní komunikace
v k. ú. Slavkov u Brna dle přiloženého geometrického
plánu č. 3049-3037/2013, ze dne 16. 1. 2015 (stavba s ná-
zvem STL plynovodní přípojka pro bytový dům č. p. 1161
v obci a části obce Slavkov u Brna, číslo stavby:
9900075193).

8. RM doporučuje ZM uzavřít smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě – splaškové
kanalizace v lokalitě Zelnice se společností Kaláb – sta-
vební firma, spol. s r.o., na části pozemku parc. č. 354/15
orná půda v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace.

9. RM souhlasí s poskytnutím prostor v aleji pro pořá-
dání přeboru MHJ v požárním sportu družstev mužů a žen
v termínu 16. 5. 2015.

10. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a obcí Otnice v předloženém
znění.

11. RM bere na vědomí informace oddílu Atletika Slav-
kov a náměty na rekonstrukci městského stadionu.

12. RM souhlasí s přijetím příspěvku na vyhrazení spo-
lečensky účelného pracovního místa pro uchazeče o za-
městnání a s úpravou rozpočtu v předloženém znění.

13. RM souhlasí s přijetím příspěvku ZS-A v rámci ve-
řejně prospěšných prací a s úpravou rozpočtu v předlože-
ném znění.

14. RM schvaluje předložený ceník služeb Základní
školy Tyršova.

15. RM schvaluje ceník pronájmů učeben a dalších za-
řízení Základní školy Komenského náměstí.

16. RM schvaluje vyhlášení dvou volných dní pro žáky
ZUŠ Fr. France.

17. RM schvaluje finanční příspěvek Slavkovskému
ochranářskému spolku ve výši 6000 Kč, panu Stanislavu
Stejskalovi a Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za
účelem popsaným v žádostech.

18. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o výpůjčce č.12/147/Z-10 ze dne 24. 5. 2013 se společností
SKR stav s.r.o., a s panem Zbyňkem Orlickým.

19. RM bere na vědomí informaci o činnosti SPOZ v roce
2014 a vyslovuje členkám za jejich práci poděkování.

Máte sad v lokalitě „Vinohrady pod Urba-
nem“? Pak si zapamatujte, v jakém sektoru
se nachází. Může vám to zachránit i život.

Záchranné složky si nově tuto rozlehlou
oblast rozdělili do tří zón – A, B, C. Záchra-
náři a policisté tak reagují na několik případů

Sektory usnadní práci záchranářům
zkolabovaných lidí, které nemohli rychle
najít. Nepřehledná situace jim také už něko-
likrát zkomplikovala zásah proti zlodějům.
Nové rozdělení by tak mělo zkrátit příjez-
dový čas a zlepšit orientaci ve složitém te-
rénu.

Sektor „A“ se nachází v serpentinách podél
cesty na Rousínov. Je ohraničený cestou ke
kapli svatého Urbana. Zóna „B“ je vymezena
polní cestou k Urbanovi a takzvanou Fréd-
skou cestou. Sektor C je pak pod Frédskou
cestou. vs
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Pět dní tradičních zvyků, tance, církevních
tradic i moderní hudby a zpěvu. Dny Slavkova
a Svarourbanské hody opět oživí Slavkov
u Brna. Začínají už v neděli 24. května tradiční
krojovanou mší na Urbánku. Hlavní program
se pak odehraje od čtvrtka 28. května a skončí
až v neděli 31. května průvodem desítek roz-
tančených stárků náměstím.

Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek
28. května od 19 hodin ve Společenském domě
Bonaparte. Po úvodním slově starosty města
Michala Boudného se můžete těšit na komedii
z dílny Divadelního spolku Slavkov Kostlivec
ve skříni. 

V pátek bude program pokračovat tradičním
stavěním máje s předáním hodového práva. Od
sedmi hodin večer bude veselí pokračovat v Zá-
mecké restauraci Austerlitz. K tanci a zpěvu
zde bude hrát cimbálová muzika Májek.

Letošní ročník Dnů Slavkova bude opět oži-
vený také tajemnou atmosférou místních kostelů.
Místní církve se opět zapojily do celorepubliko-
vého festivalu Noc kostelů. V Chrámu Vzkříšení

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
Páně, v modlitebně Českobratrské církve evan-
gelické i ve sboru Církve československé husit-
ské se až do půl jedenácté v noci uskuteční
koncerty, výstavy a aktivity pro děti.

Velkým lákadlem pátečního programu je
koncert známého folkového muzikanta Vlasty
Redla. Na nádvoří Panského domu vystoupí od
osmi hodin večer.

Sobota 30. května se na náměstí odehraje ve
znamení lidových tradic a prezentace místních
spolků, tanečních souborů, mateřských i zá-
kladních škol. Na náměstí opět vyrostou dře-
věné stánky s produkty regionálních lidových
řemeslníků a tradičních zemědělců. Na velkém
pódiu u staré radnice se pak začnou střídat folk-
lorní soubory, taneční skupiny a hudební
spolky. Milé vystoupení si připraví také děti
z mateřské školy Zvídálek i Karolínky. Kolem
půl třetí vyhlásí starosta města vítěze ankety
Sportovec roku 2014. 

Zlatým hřebem programu na náměstí pak
budou rockové kapely – slavkovská LaMancha,
Vilém Čok a Bypass a pohodová formace Gaz-
dina Roba.

Zkrátka nepřijdou ani děti. Pro ty připravil
místní Junák a Dům dětí a mládeže zábavný
program Putování s pohádkami v zámeckém
parku. Akce se odehraje od deseti ráno do po-
ledne. Z parku pak děti můžou přejít rovnou do
zámku, kde si průvodci zase připravili veršo-
vané kostýmované prohlídky.

Sobota bude patřit také tradičním hodovým
zvykům. Od dvou hodin odpoledne projde
městem krojovaný průvod. Od osmi hodin
večer se pak stárci roztančí ve Společenském

domě Bonaparte na hodové zábavě při dechové
hudbě Zlaťanka.

Neděle se pak ponese v klidné duchovní
atmosféře. Svatourbanské hody zakončí krojo-
vané páry v 9.15 h. průvodem od radnice do
chrámu Vzkříšení Páně. Ponesou dřevěnou
sochu patrona města svatého Urbana. Tento
zvyk zavedl v roce 2000 kaplan Pavel Kryl
spolu se Svatourbanskými hody. Inspiroval se
jižanskými tradicemi. Socha vyřezaná v pade-
sátých letech řezbářem Kotrbou z Brna byla
původně umístěna v kapli svatého Urbana.
Odtud byla ale brzy přemístěna do chrámu na
náměstí.  vs

Podrobný program Dnů Slavkova
Neděle 24. května
Kaple sv. Urbana
17.00 Křížová cesta na Urbánek s žehnáním no-

vých obrazů zastavení
18.00 Krojovaná mše svatá na Urbánku

Čtvrtek 28. května
Velký sál SC Bonaparte
19.00–19.10 Slavnostní zahájení Dnů Slavkova a Sva-

tourbanských hodů starostou města
19.00–21.00 Divadelní představení Kostlivec ve skříni

Pátek 29. května
Palackého náměstí 
od 16.00 Stavění máje, předání hodového práva
od 19.00 Předhodová zábava s cimbálovou muzikou

Májek v prostorách Zámecké restaurace Aus-
terlitz

Nádvoří Panského domu
20.00–23.00 Koncert Vlasty Redla s kapelou
Noc kostelů
18.00–22.30 Chrám Vzkříšení Páně – Aktivity pro děti,

varhanní koncerty, modlitba nešpor, pěvecký
koncert CMB, výstavy, kavárna
Modlitebna ČCE – prezentace k 600. vý-
ročí upálení Mistra Jana Husa, pěvecký sbor,
koncert
Sbor CČSH – aktivity pro děti, výstava 

Sobota 30. května
Palackého náměstí

9.00–17.00 Za tradicí moravského venkova, ře-
meslný jarmark a folklorní vystou-
pení na pódiu v rámci projektu MAS 

Pódium na náměstí
9.30–12.00 Folklorní vystoupení – Křenováček (Křeno-

vice), Orlík (Pozořice), Salajka (Dambořice) 
14.00–14.10 Zahájení  
14.10–14.20 Vystoupení dětí z Mateřské školy Zvídálek
14.20–14.35 Vystoupení dětí z KMŠ Karolínka
14.35–14.50 Sportovec roku 2014 
14.50–15.00 Vystoupení žáků ZŠ Tyršova
15.00–16.50 Vystoupení žáků ZUŠ Františka France – ta-

neční a hudební obor 
16.50–17.10 Vystoupení žáků ZŠ Komenského 
17.10–17.30 Pásmo brněnských tanců – slavkovští stárci
17.30–18.10 Vystoupení taneční skupiny N-YOJ
18.10–22.00 koncert hudebních skupin Gazdina Roba,

La Mancha, Vilém Čok a Bypass
Zámek Slavkov – Austerlitz a zámecký park
10.00–16.30 Veršované kostýmované prohlídky
09.30-11.30 Putovámí s pohádkami – akce pro rodiče

s dětmi – pořádá DDM Junák – český skaut,
VZP ČR – v zámeckém parku (vstup 30 Kč) 

Palackého náměstí
od 14.00 Krojovaný průvod městem, začátek u máje
Společenský dům Bonaparte
od 20.00 Hodová zábava – k tanci a poslechu hraje

dechová hudba Zlaťanka

Neděle 31. května
Palackého náměstí

9.15 Průvod stárků se sochou sv. Urbana od rad-
nice, mše svatá v chrámu Vzkříšení Páně 

Klidný folk s moravským přízvukem Vlasty
Redla a drsný bigbít Viléma Čoka. To je na-
bídka pátečního a sobotního večerního pro-
gramu Dnů Slavkova.

Vlasta Redl vystoupí v pátek 29. května od
20 hodin na nádvoří Panského domu na Palac-
kého náměstí. Na pódiu spolu s ním vystoupí
také jeho pětičlenná kapela pod krycím ná-
zvem Východní konference. Vstupné na kon-
cert je 250 korun. 

Přestože známý písničkář vyprodávající nej-
známější koncertní sály v Česku, bydlí „za
kopcem“ v Kobeřicích, ve Slavkově u Brna
dlouho nevystupoval. Můžete se proto těšit na
osobnější přístup tohoto multiinstrumentalisty
a také na několik překvapení. 

Vlasta Redl je známý svým hudebním talen-
tem, díky němuž dokázal osobitě skloubit rock,
bigbít, folk a lidovou hudbu. Píše také scénic-

Vlasta Redl a Vilém Čok završí páteční
a sobotní program

kou hudbu a produkuje. Podílel se na téměř še-
desáti albech. 

Všude, kde se zjevil Vilém, čišelo to provo-
kací a stylem „jít svou cestou“. Našel k tomu
vždy ochotné spoluhráče a kamarády, kteří
s ním do vlaku naskočili. V sobotu 30. května
od 18 hodin se o tom můžete přesvědčit na vy-
stoupení skupiny Bypass v čele s tímto ener-
gickým zpěvákem, kytaristou a skladatelem. 

Výrazná tvář Pražského výběru i legendár-
ního Stromboli Michala Pavlíčka dnes není
pouze „ulítlým bigbíťákem“, ale také uznáva-
ným muzikálovým zpěvákem. Mohli jste ho
vidět například v muzikálu Kráska a zvíře,
Krysař, Jesus Christ Superstar, Mrazík, Jo-
hanka z Arku či Excalibur.

Spolu se skupinou Bypass vystoupí také za-
jímavé pohodové rockové kapely Gazdina
Roba a La Mancha. Vstup na tato vystoupení
je zdarma. vs

Stárci • Foto: archiv MÚ

Vlasta Redl • Foto: archiv MÚ

Vilém Čok ve Slavkově v r. 2005 • Foto: B. Maleček
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Obnovitelné Obnovitelné 
materiály:materiály:
Díky recyklaci Díky recyklaci 
získáváme tyto získáváme tyto 
materiály: materiály: 
kovy, plasty, 
sklo a rtuť.
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Domácnost:Domácnost: 
V domácnostech se V domácnostech se 
používají úsporné používají úsporné 
zářivky, které šetří zářivky, které šetří 
energii a jsou proto energii a jsou proto 
šetrnější šetrnější 
k životnímu k životnímu 
prostředí.prostředí.
    

životní cyklus dosloužilédosloužilé
kompaktní zářivky

Zpětný odběr:Zpětný odběr:
Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti. Právě kvůli obsahu Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti. Právě kvůli obsahu 
rtuti je nutno zářivky sbírat odděleně a odevzdávat na místa k tomu rtuti je nutno zářivky sbírat odděleně a odevzdávat na místa k tomu 
určená na tzv. místa zpětného odběru. Tato místa se nacházejíurčená na tzv. místa zpětného odběru. Tato místa se nacházejí
ve sběrných dvorech obcí a měst nebo v obchodech, kde běžné ve sběrných dvorech obcí a měst nebo v obchodech, kde běžné 
zářivky nakupujeme. Malá sběrná nádoba se nachází na veřejně zářivky nakupujeme. Malá sběrná nádoba se nachází na veřejně 
dostupných místech jako jsou úřady, obchody a bytové domy.dostupných místech jako jsou úřady, obchody a bytové domy.

Kovy:                          

(např. hliník, mosaz)(např. hliník, mosaz)
Kovy je možné opětovně Kovy je možné opětovně 
využít při kovovýrobě, využít při kovovýrobě, 
nakonec z nich mohou být nakonec z nich mohou být 
třeba součástky pro vaše třeba součástky pro vaše 
jízdní kolo.jízdní kolo.

Sklo:      Sklo:      
Sklo z recyklace zářivek Sklo z recyklace zářivek 
je většinou využíváno jako technický je většinou využíváno jako technický 
materiál. Některé společnosti však z tohoto materiál. Některé společnosti však z tohoto 
skla znovu vyrobí dokonce zářivku.skla znovu vyrobí dokonce zářivku.

Rtuť:Rtuť:
Přečištěná rtuť je Přečištěná rtuť je 
znovu využita znovu využita 
v chemickém v chemickém 
průmyslu. průmyslu. 

Sběrné místoSběrné místo

Recyklační Recyklační 
firma:firma:
Při recyklaci je možné Při recyklaci je možné 
znovu použít až 96 % znovu použít až 96 % 
všech materiálůvšech materiálů, 
ze kterých je zářivka ze kterých je zářivka 
vyrobenavyrobena.

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé line-
ární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký
je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá
ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana život-
ního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém množství obsa-
žena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg
rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích
může tato jedovatá látka poškodit nejen životní
prostředí, ale i naše zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje
95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní zdroje suro-
vin. 

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací

osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, která
tyto služby zajišťuje i pro Slavkov u Brna.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zá-
řivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře na
Zlaté Hoře č. p. 1469, v přízemí Městského
úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 260,
kde je umístěna malá sběrná nádoba, nebo
v elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky
do specializovaných recyklačních firem, kde
jsou z nich pro opětovné použití získávány
především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník,
mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, například pro součástky jízd-
ních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyrá-

běny zatravňovací dlaždice či plotové dílce.
Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmys-
lové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako
technický materiál nebo i pro výrobu nových
zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce
2014 recyklovalo více než 6 milionů zářivek
a výbojek. To představuje 30 kg rtuti, která se
díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále téměř 60 % českých domácností
nerecykluje a úsporné zářivky hází do komu-
nálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto
situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Zdroj: Ekolamp
Odbor ŽP

Hvězdy pořadu Na stojáka vystoupí na zámeckém nádvoří
i ve své dvouhodinové OneKnor Show, kde se
publikum vždy dožaduje přídavku.

Richard Nedvěd své komediální výstupy pro-
špikovává kouzelnickými triky.

Michal Kavalčík, známý jako Ruda z Os-
travy, vystupuje v televizních pořadech, mode-
ruje rádiová show a točí nejsledovanější
internetová videa. 

Open air akce se uskuteční 21. června na ná-
dvoří Slavkovského zámku od 18 hodin. Vstu-
penky za 350 Kč budou v předprodeji
v infocentru na Palackého 1, email: infocen-
trum@zamek-slavkov.cz, tel: 513 034 156 nebo
prodejna INDIES – Poštovská 2, 602 00 Brno.
Akce proběhne za každého počasí. vs

Iva Pazderková alias Blbá blondýna, Ruda
z Ostravy, Miloš Knor a Richard Nedvěd.
Přední čeští stand up komici budou excelovat
na nádvoří zámku ve Slavkově u Brna 21.
června od 18 hodin. Populární tváře vystoupí na
otevřené scéně se svými skeči, které znáte z po-
řadu Na Stojáka.

Iva Pazderková vystupuje sice pod přezdív-
kou „Blbá blondýna“. Její životopis ale hovoří
o opaku. Vystudovala brněnskou JAMU. V sou-
časnosti působí v divadle Na Fidlovačce, kde
ztvárňuje několik charakterních rolí.

Michal Knor je zakladatelem uskupení Ko-
mici s.r.o. Moderoval několik televizních pořadů
na TV Barrandov. Dokáže diváky rozesmávat
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Léto: Hradišťan a Noc
na Karlštejně

Dny Slavkova pestrý program nekončí. Léto
bude ve znamení velkých hvězd. Historické
 kulisy zámku dodají lesk i kultovní moravské
cimbálové muzice Hradišťan.
Krásné lidové melodie
a hudba Jiřího Pavlici se roze-
zní na nádvoří 31. července. 

Start nového školního roku
můžete také oslavit spolu
s herci Městského divadla.
Úspěšný muzikál Noc na
Karlštejně rozehrají 4. září. vs

Přerušení dodávky elektřiny 
Z důvodu prací na zařízení distribuční soustavy bude pře-

rušena dodávka elektrické energie ve Slavkově u Brna: 
Dne 2. 6., část ul. U Mlýna, Slovanská.
Více na stránkách www.slavkov.cz.
Pro další informace volejte E.ON linku 840 111 333 nebo

navštivte www.eon.cz. E.ON Distribuce, a.s.

Cesta pohádkovým lesem
Dům dětí a mládeže a Junák Slavkov vás

zvou na Cestu pohádkovým lesem, která se
uskuteční v sobotu 30. května od 10 hodin
v zámeckém parku. Putování s pohádkami je
určeno pro rodiče s dětmi. Startovné je 30 Kč
za dítě a pro každého účastníka je připravena
sladká odměna a spousta zábavy.

Ve středu 15. dubna se v sále Základní umě-
lecké školy Františka France konal v pořadí již
třetí hudební večer. Žáci se představili jak ve hře
na dechové, strunné či klávesové nástroje, tak
i ve zpěvu. Malí interpreti zahráli skladby růz-
ných stylů a žánrů, od lidových pístní po kla-
sický repertoár. Koncert zahájily dvě malé
žačky Kateřina Sedláčková (sopránová flétna)
a Kateřina Dostálová (housle). Obě žákyně pří-
pravného studia si pro tento večer připravily
drobnou skladbičku Běžela ovečka, kterou za-
hrály společně. Oživením večera bylo klarine-
tové trio ve složení Terezie Hrabovská, Jakub
Šujan a Aleš Handrla. Tito žáci zahráli úpravu
lidových písní Okolo Třeboně, Szla dzieweczka.

III. hudební večer
Velmi pěkným zážitkem tohoto večera bylo

také vystoupení Stanislava Pátika. Zpěvák
1. ročníku druhého stupně z pěvecké třídy
p. uč. Kateřiny Jirákové, který nedávno získal
přední umístění v krajském kole soutěže zá-
kladních uměleckých škol, zazpíval árii Ma-
setta z opery W. A. Mozarta Don Giovanni.
Poděkování patří také korepetitorce Janě Jelín-
kové za citlivý klavírní doprovod.

Všechny výkony vyloudily úsměvy a po -
tlesk věrných posluchačů a s pozváním na další
akce školy, jako je absolventský koncert, ko-
naný 20. května a taneční vystoupení 22.
května, jsme se rozešli v dobré náladě. 

Tereza Krejčí, učitelka ZUŠ Fr. France

Ve čtvrtek 23. dubna se tělocvična ISŠ ve
Slavkově proměnila na šmoulí vesničku. Přes
počáteční obavy o záchranu šmoulíků, kteří
byli uvězněni zlým Gargamelem, se podařilo
dětem z MŠ Zvídálek kouzelným zaříkadlem

modré trpaslíky vysvobodit. A tím byl zahájen
velký šmoulí den. Děti zdolávaly různé pře-
kážky a plnily rozmanité disciplíny. Za od-
měnu si mohly nazdobit a sníst perníčky.

Na přípravě a realizaci se podílely studentky

ISŠ pod vedením p. učitele Vaňury a také pe-
dagogické pracovnice mateřské školy. Dětem
se ve šmoulí vesničce líbilo a za to patří podě-
kování všem organizátorům.

Eva Jurásková

Policista Pavel Vach sloužící na obvodním
oddělení Policie České republiky ve Slavkově
u Brna se během minulého týdne ocitl hned
dvakrát v situaci, kdy bylo třeba rychlé reakce
zachraňující život. K jedné události došlo ve
službě. Ve čtvrtek 7. května v noci byla slav-
kovská policejní hlídka přivolána do Heršpic.
Staršímu pánovi se udělalo během cesty domů
špatně a upadl na ulici. Naštěstí šel se souse-
dem, který přivolal pomoc. Na místo dorazila
jako první slavkovská policejní hlídka. Pavlu
Vachovi a Liborovi Čulíkovi se podařilo ma-
sáží srdce seniora oživit a díky následné spo-
lupráci se záchranáři se muž dostal včas do
péče lékařů.

Dalším příkladem dobře fungující spolu-
práce s ostatními složkami integrovaného zá-
chranného systému byla událost, ke které došlo
několik dní před tím. Pavel Vach se vracel ze
služby domů. Po cestě si všiml ve Slavkově
hořícího vozidla. Neváhal a zahájil hašení

Slavkovský policista během týdne
zachraňoval dvakrát život

vlastním hasicím přístro-
jem, který měl ve svém vo-
zidle. Jeho rychlý zásah
eliminoval hoření a zabrá-
nil rozšíření požáru na celé
osobní auto. Požár se po-
dařilo zastavit v motoro-
vém prostoru vozidla
a přivolaní hasiči poté pro-
vedli dohašení.

Na svém kontě má poli-
cista i událost, kdy spolu
s kolegou zasahovali v prosinci 2010 u auto-
nehody. Řidička cestující s malým chlapcem
dostala na silnici smyk a s vozidlem skončila
v rybníku poblíž Slavkova u Brna. I přes ne-
příliš přesné informace od kolemjedoucího ři-
diče se vytrvalostí podařilo policistům najít
místo, kde se vozidlo potopilo a již umdlévající
ženu i s chlapcem z ledové vody vylovili.

por. Mgr. Alice Musilová

Šmoulí den na ISŠ
Šmoulí den • Foto: 2x archiv školy

Pavel Vach

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

Festa Teatrale – oslavy 20. ročníku
festivalu Concentus Moraviae

nátské republiky v časech Antonia Vivaldiho.
Po koncertě od 22.15 hodin rozzáří oblohu
v parku ohňové obrazy Vivat Concentus Mo-
raviae, na něž je vstup volný. Sobotní program
završí v zámecké kapli od 23 hodin Půlnoční
vyprávění zpěváka Marca Beasleyho, který
patří k oblíbeným stálicím tohoto festivalu.

V neděli 14. června od 8.30 hodin zveme na
mši svatou do slavkovského farního kostela
Vzkříšení Páně s varhanním doprovodem
Guida Moriniho a poté následně na zámek do
zámecké kaple, kde od 10 do 17 hodin poběží
jednodenní workshop pro zpěváky – Recitar
cantando. Workshopem, který je otevřený ši-
roké veřejnosti, provede zpěvák Marco Beasley
a hudebník Stefanno Rocco (barokní kytara
a arciloutna).

Více informací o celém festivalu a programu
na www.pojdmeslavit.cz, www.hudebnila-
hudky.cz, www.zamek-slavkov.cz.

Informace o předprodeji: www.ticketportal.cz
a v Informačním centru Slavkov na tel.: 513
034 156.   

Pojďte s námi slavit, jste srdečně zváni!   
Hana Partyková, ZS-A

Druhý červnový víkend se bude slavit, neboť
letošní ročník mezinárodního hudebního festi-
valu třinácti měst Concentus Moraviae oslaví
již svůj dvacátý ročník. A v rámci plánovaných
happeningů se oslavy přenesou i do Slavkova
u Brna. Na co se můžete v rámci slavnostního
programu těšit?

V pátek 12. června od 18 hodin zahájí bo-
hatý program vernisáž výstavy historických
květinových vazeb v salla terreně zámku. Vý-
stava barokních vazeb bude k vidění přímo
v prohlídkové trase zámku nejen po celý naro-
zeninový víkend, ale i celý následující týden.

V sobotu 13. června budou oslavy pokračo-
vat. Až do 21 hodin bude možné navštívit kvě-
tinovou výstavu v rámci prohlídky speciální
květinové trasy. Bohatý večerní program začne
ve 21 hodin, kdy si nenechte ujít koncert sou-
boru Collegium Marianum spojený s tancem,
jenž ke správné narozeninové oslavě patří,
a o který se postará vynikající tanečnice a cho-
reografka Gudrun Skamletz. Program s titu-
lem Forlana, benátská fiesta à la française
nás přenese na dvůr Krále Slunce Ludvíka XIV.
ve společnosti Jeana-Baptista Lullyho a do Be-

Oldtimer festival 2015
během dne promění v prvorepublikové městečko
s čilým ruchem. Stovky krásných vozidel, ženy
oblečené v dobových kostýmech pózující u na-
leštěných strojů a během módní přehlídky burza
náhradních dílů, stánky s občerstvením a mnohé
další slibují jistě nezapomenutelný zážitek. Pro
návštěvníky je připraven bohatý doprovodný pro-
gram, který je koncipován nejen pro milovníky
historie, ale pro celou rodinu a jistě uspokojí
i toho nejnáročnějšího návštěvníka. 

S vysokou návštěvností jsou každoročně
spjata i určitá dopravní omezení, stanovení mi-
mořádných parkovišť a přechodného doprav-
ního značení. Aktuální informace o dopravní
situaci naleznete na zámeckých webových
stránkách a Facebooku. 

Oficiální zahájení akce je naplánováno na
9. hodinu a všichni jste srdečně zváni. 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Poslední červnová sobota bude na Zámku
Slavkov – Austerlitz tradičně patřit Oldtimer
festivalu. 27. června se do areálu zámeckého
parku sjedou milovníci a především majitelé
krásných historických automobilů a motocyklů
a to na v pořadí již 22. ročník tohoto výjimeč-
ného festivalového setkání.  

Zámek Slavkov – Austerlitz a jeho okolí se

Pohádková výstava na zámku
animované filmy získal řadu festivalových oce-
nění (Bergamo, Bukurešť, Annecy, Benátky,
Gottwaldov, Brno). Spoluautorsky se podílel
na Čs. expozicích na výstavách EXPO v Bru-
selu a Montrealu. 

Dalším těžištěm jeho tvorby byla ilustrace
dětských knih, krajinomalba a návrhy výprav
ochotnických divadel. Pro Diafilm Olomouc
ilustroval řadu pohádek pro nejmenší. Vznikly
tak diapohádky pro rodinná promítání. 

Na výstavě, která bude obsahovat dětskou
dílnu a také projekci krátkých filmů a pohádek
pro děti, návštěvníci dále uvidí např. obrazy,

ilustrace, didaktické pomůcky, loutky, pra-
covní stůl a domácí divadlo J. Karpaše, impro-
vizovanou filmovou scénu s kamerou nebo
skříní na rekvizity. 

Vernisáž výstavy, jejíž patronkou je reži-
sérka a animátorka Vlasta Pospíšilová, se usku-
teční ve čtvrtek 28. května v 17 hodin v salla
terreně slavkovského zámku. Výstava bude pří-
stupná do 30. srpna 2015 souběžně s provo-
zem zámku. Hlavními partnery výstavy jsou
společnost Liko-s, a. s. a Spedos Vrata, a. s.. 

Hana Partyková, ZS-A

Srdečně vás zveme do zámku na pohádko-
vou výstavu s názvem Svět loutek a animo-
vaných filmů Jana Karpaše. Výstava je
věnovaná výtvarníkovi, animátorovi a režisé-
rovi Janu Karpašovi (8. 10. 1913–26. 5.
1984), který od roku 1947 působil v týmu Stu-
dia kresleného filmu nazvaného Bratři v triku
a byl  jedním z nejbližších spolupracovníků Ji-
řího Trnky. Podílel se na realizaci většiny jeho
loutkových filmů v Chourových domech a ve
studiu v Bartolomějské ulici v Praze. Od
r. 1955 rovněž samostatně režíroval osmnáct
loutkových filmů a ploškových seriálů. Za tyto

Druhá světová válka
na jižní Moravě

Letošního roku vzpomínáme 70. výročí
konce největšího konfliktu, který se dotknul
též našeho území, 2. světové války. Při této pří-
ležitosti pořádá Zámek Slavkov-Austerlitz
přednášku spisovatele a autora literatury faktu
JUDr. Jana Kuxe s názvem Druhá světová
válka na jižní Moravě. Přednáška se koná
v úterý 26. května v 17 hodin v Rubensově sále
slavkovského zámku. JUDr. Kux se tématem
1. a 2. světové války zabývá dlouhodobě a je
mimo jiné autorem publikace Internační tábor
Svatobořice. Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

Oldtimer • Foto: archiv ZS-A
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Program kina Jas – červen 2015
3. června, středa, 19.30 hod.

FOTOGRAF
V příběhu se vracíme k osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen
nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu. Středem
Janova života vždy byly ženy. Ať ty, které pózovaly před objektivem jeho fotoaparátu, nezřídka postavy až pitoreskní, či ty, jež
ho obklopovaly v soukromí. Režie: Irena Pavlásková. Dále hrají: Marie Málková, Zuzana Vejvodová, Jitka Sedláčková, Jenovéfa
Boková, Vilma Cibulková, Jan Saudek, Michaela Jílková a další.
133 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let

6. června, sobota, 19.30 hod.; 7. června, neděle, 19.30 hod.

BABOVŘESKY 3
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil. Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové. Do
vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta může
poslat všech sedm místních drben k moři… Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer,
Pavel Kikinčuk, Tereza Bebarová, Jana Synková, Jiří Pecha, Lucie Bílá a další.
103 minut, vstupné: 80 Kč, mládeži přístupný

10. června, středa, 19.30 hod.

SLEPOTA
Ve velkoměstě zavládne panika, chaos a zoufalství. Bez zjevných příčin začnou totiž obyvatelé slepnout. Slepých přibývá
a vznikají gheta, které jsou však brzy přeplněné. Manželka lékaře, který oslepl mezi prvními, má velkou výhodu v tom, že
ačkoliv je izolovaná s ostatními, vidí. Rozhodne se to však zatajit. Režie: Fernando Meirelles. Hrají: Julianne Moore, Mark
Ruffalo, Alice Braga, Jošino Kimura, Joris Jarsky, Lilian Blanc, Douglas Silva. Žánr: Drama/Thriller/Mysteriózní.
120 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let

13. června, sobota, 19.30 hod.; 14. června, neděle, 16.30 hod.

PADDINGTON
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a miluje marmeládové sendviče.
Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na
paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval. Žánr: Komedie/Rodinný.
98 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

17. června, středa, 19.30 hod.

LOVE SONG 
Gretta (Keira Knightley) a její přítel Dave (Adam Levine) jsou spolu již od vysoké školy a společně skládají hudbu. Když Dave
podepíše smlouvu s jednou z největších nahrávacích společností, odstěhují se spolu do New Yorku, aby zde začali nový život,
o kterém vždycky snili. Dave však rychle nabytou slávu neustojí a brzy Grettu opustí. Všechno se však změní, když Gretta potká
bývalého hudebního producenta Dana (Mark Ruffalo). Režie: John Corney. Dále hrají: Catherine Keener, Mos Def, James
Corden. Žánr: Komedie/Drama/Romantický/Hudební.
104 minut, vstupné: 75 Kč, mládeži přístupný

20. června, sobota, 19.30 hod.

ŽELEZNÁ SRDCE 
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán Wardaddy
(Brad Pitt) velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář
přesile a v doprovodu naprostého zelenáče, je Wardaddy se svými muži nucen získat štěstí na svou stranu a dovést do
úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samé srdce nacistického Německa. Režie: David Ager. Dále hrají: Logan
Lerman, Jim Parrack, Kevin Vance, Jason Isaacs. Žánr: Akční/Drama/Válečný.
135 minut, vstupné 80 Kč, přístupný od 15 let

21. června, neděle, 19.30 hod.

PO STOPÁCH MARSUPILAMIHO 
Reportér Dan Geraldo, (Alain Chabat) přijíždí do Palombie, aby zde získal námět pro svoji exkluzivní reportáž. Spolu s poněkud
bláznivým průvodcem Pablitem (Jamel Deblouze) se vydají na dobrodružnou cestu, na které je čeká jedno překvapení za
druhým. Tím největším bude mýtické žluté zvířátko s dlouhým ocasem – Marsupilami. Režie: Alain Chabat. Dále hrají: Fred
Testot, Lambert Wilson, Patrick Timsit, Dalip Sing, Mario Zaragoza. Žánr: Dobrodružný/Komedie.
105 minut, vstupné: 75 Kč, mládeži přístupný

24. června, středa, 19.30 hod.

BULLET 
Tentokrát si začali s nesprávným chlapem. Po únosu vnuka bere drsný policajt Frank „Bullet“ Morasco spravedlnost do
vlastních rukou. Policajt Frank Marasco zatkne muže z gangu Kaneovců, kterého následně odsoudí k trestu smrti. Aby zabránili
popravě svého parťáka, gangsteři Carlito a Manual Kaneovci unesou dceru kalifornského guvernera Johnsona a také Frankova
vnuka Mária. To ale netuší, s kým si zahrávají. Režie: Nick Lyon. Hrají: Danny Frejo, Eve Mauro, Jonathan Banks, Julia Dietze,
John Savage, Emilio Rivera. Žánr: Akční/Krimi/Thriller.
87 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let

27. června, sobota, 19.30 hod.

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO
Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda s Harrym opustili a změnilo se toho opravdu hodně – s výjimkou jejich tuposti.
Když se Harry, který nutně potřebuje novou ledvinu, dozví, že kdesi, neznámo kde, žije jeho dcera, musí Lloyda probrat
z „kómatu“ ve kterém se nachází od chvíle, co ho Mary odmítla, a vydat se na cestu, aby svou dceru požádal o pomoc. Křížem
krážem celou Amerikou v těch nejbizarnějších dopravních prostředcích je jejich cesta zavádí do ústavu pro duševně nemocné
i na setkání těch nejinteligentnějších lidí. Režie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly. Hrají: Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie Holden,
Rachel Melvin, Grant James, Carly Craig, Daniel Green. Žánr: Komedie.
109 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let

28. 6. neděle     16.30 hod.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přátelé krysa a veverka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků.
Jejich svět je najednou krásnější. Plánují to největší přepadení v historii hlodavců. Jenže se k nim přichomejtne zbytek
kamarádů z parku, kteří jim situaci značně zkomplikují. Zvířátka však vůbec netuší, že obchod je jen krycí místo pro lupiče.
85 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

Výstava šperků a fotografií 
Přijměte pozvání na Zámek Slavkov – Aus-

terlitz do místnosti před kavárnou, kde bude od
11. června k vidění prodejní výstava šperků
Ireny Lochmanové a výstava fotografií Věry
Kohoutkové nazvaná Krása kolem nás. 

Na společné výstavě návštěvníci uvidí neje-
nom rozličné šperky a ozdoby, korálky šité
nebo na lanku, kolorované kovové přívěšky
nebo organzové květiny, ale také nádherné fo-
tografie z přírody, které autorka pořídila povět-
šinou ze Slavkova a okolí a z jejího rodiště -
Pálavy. 

Výstava potrvá do 30. 8. 2015 a je volně pří-
stupná souběžně s provozem zámku.  

Hana Partyková, ZS-A

Kostýmované prohlídky
Součástí programu Dnů Slavkova, jsou i tra-

diční kostýmované prohlídky občanského sdru-
žení Per Vobis. Návštěvníci se humornou
veršovanou formou seznámí s osobami, které
žily na slavkovském zámku od jeho založení
Dominikem Ondřejem až po posledního maji-
tele slavkovského sídla. Potkají se s nejvý-
znamnějšími členy rodu Kouniců a samozřejmě
zde nebude chybět císař Napoleon, který sice
na slavkovském zámku nežil, ale proslavil ho
svojí vítěznou bitvou, jež se odehrála nedaleko
Slavkova. Budou jistě překvapeni i důležitou
a váženou osobností, která v tento den navštíví
slavkovský zámek.

Srdečně tedy zveme všechny návštěvníky,
kteří se chtějí pobavit a získat i zajímavé infor-
mace o zámeckých pánech a jejich životě na
zámku. Kostýmované prohlídky se uskuteční
v sobotu 30. května v 10, 11, 13.30, 14.30,
a 15.30 hodin. Vstupenky doporučujeme zare-
zervovat předem na tel.: 544 227 548. ZS-A

Archiv starších vydání Slavkovského
 zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Šperky I. Lochmanové • Foto: archiv ZS-A

Foto: V. Kohoutková
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K oblíbeným pohádkám o Popelce
a Sněhurce pro vás průvodci slavkovského
zámku letos nově připravují prohlídku
s příběhem o krásné Růžence. Přijďte na
Zámek Slavkov – Austerlitz, kde se v ne-
děli 21. června v časech 13, 14 a 15 hod.
odehraje tato krásná pohádka a buďte její
součástí. Kostýmy dětí jsou srdečně ví-
tány, avšak nejsou podmínkou.

Délka prohlídky je přibližně 50 minut
a z důvodu velkého zájmu a omezené ka-
pacity je nutná rezervace předem na po-
kladně zámku – tel. 544 227 548
(v provozu souběžně s otevírací dobou).

David Kučera, DiS., ZS-A

Šípková Růženka na zámku

Na období prázdnin jsme si pro návštěvníky
připravili krásnou výstavu  panenek, která není
určena jen pro děti, ale i pro všechny milov-
níky ručních prací a historie. Její autorky Si-
mona Mecerodová a Kateřina Citová mají
zálibu v háčkování a inspiraci často čerpají
v knihách, v historických filmech nebo dle

Výstava panenek v háčkovaných šatech
vlastní fantazie. Autorky starým a poškozeným
panenkám pomáhají díky háčkování oprášit je-
jich duši, vynést je ze stínu zapomnění a na-
vrátit jim jejich urozenost, lesk a slávu. Na
výstavě uvidíte ukázky módy od antiky až po
současnost nejen na panenkách, ale také na do-
plňcích a nábytku.

Vernisáž výstavy se uskuteční 18. června
výjimečně už v 16.30 hodin v Rubensově
sále slavkovského zámku. Výstava bude ve-
řejnosti přístupná souběžně s provozem zámku
Slavkov – Austerlitz do 6. 9. 2015.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Hana Partyková, ZS-A

Prezentiáda je týmová soutěž v projektové
tvorbě a dovednostech Office pro dvou až tří členné
týmy ze základních a středních škol. Naši školu
reprezentovaly žákyně 8. A třídy – Alena Vítková
a Eva Hrabovská. Děvčata vypracovala projekt
na téma „Školní soutěž“. Odborná porota vy-
hodnotila z přihlášených projektů ty nejlepší,
které následně postoupily do krajského kola, kde
týmy svou prezentací a projevem musely v pátek
10. dubna přesvědčit porotu o tom, že si zaslouží

Úspěch v prezentiádě
postup do finále. Z každého kraje postoupil
jeden tým. Měli jsme velkou radost z vítězství
našich děvčat a jejich postupu do grand finále,
které se konalo 16. dubna na ekonomicko-
správní fakultě MU v Brně. Soutěžící museli vy-
pracovat během tří dnů novou prezentaci na
téma „(Ne)chodit do školy“ a obhájit ji před po-
rotou. Děvčatům děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy a umístění v první polovině
výsledkové listiny v celostátním kole. zšt

Ve čtvrtek 30. dubna se žáci 1. ročníku
zúčastnili koncertu na Základní umělecké
škole Františka France ve Slavkově. Účinkují-
cími byli žáci a učitelé ZUŠ, kteří si pro nás
připravili poučnou a zábavnou podívanou. Děti
se seznámily se spoustou hudebních nástrojů
a žánrů. Předveden jim byl klavír, kytary,
flétny, housle, viola, saxofon a bubny. Do pro-
gramu byl také zařazen tanec a zpěv v pohád-
kovém duchu. Vrcholem programu bylo

Výchovný koncert na ZUŠ
vystoupení bubeníka Tomáše a hra Marušky
Vostřelové na syntetizér. Podařilo se jim roz-
tleskat a roztančit opravdu celý sál. Progra-
mem provázela p. uč. K. Jiráková, která
dokázala děti zaujmout svým vtipným vyprá-
věním.

Celý koncert byl pro děti velkým zážitkem
a odměnou pro účinkující byl potlesk a úsměv
na tvářích všech dětí. Tímto děkujeme žákům
a učitelům ZUŠ za příjemné dopoledne. im

Vítězství ve vybíjené
Ve čtvrtek 30. dubna se v ZŠ Komenského

konala okrsková soutěž školní mládeže 1. stupně
ve vybíjené O pohár Politaví. Turnaje se zúčast-
nila družstva ze slavkovských základních škol
Komenského a Tyršova, z Křenovic a Velešovic.

Naši školu reprezentovalo družstvo složené ze
žáků 3.–5. třídy. Ze třetí třídy to byli Jan Menšík,
Filip Charvát, Eliška Šemorová a Julie Kachlí-
řová, ze čtvrté třídy Karolína Hornová, Adéla
Červinková, Jakub Janek, Samuel Vinkler, Sarah
Vinklerová a Radim Hořínek a za páťáky Tereza
Urbanová a Petr Kachlíř, kteří se turnajů ve vy-
bíjené zúčastňují již od 3. třídy. Děti bojovaly
s radostí a nadšením a odměnou jim za to bylo
krásné 1. místo. Našemu vítěznému týmu blaho-
přejeme a držíme palce i ve finále, které se letos
bude konat ve Ždánicích. zšt

Cyklotour s Josefem Zimovčákem
Ve dnech 3.–13. června probíhá veřejná cy-

kotour na podporu onkologicky nemocných
dětí. Slavkovem projedou cyklisti 11. června.
Přesný čas bude ještě upřesněn.

Šípková Růženka • Foto: archiv ZS-A

Panenky • Foto: 2x archiv ZS-A
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Úspěch v pěvecké soutěži Zazpívej, slavíčku
Pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku určená všem ročníkům základních škol ve zpěvu lidových

písní a cappella probíhá každým rokem již mnoho let. Letos se konala po šestadvacáté. Okrskové
kolo, v němž „zabodovali“ i naši žáci, letos proběhlo 29. dubna. V I. kategorii se na 1. místě
umístila Markéta Moudrá a Jan Menšík obdržel čestné uznání. Ve III. kategorii jsme měli také
vítězku - Agátu Andrlovou. Ve čtvrtek 14. května se naši mladí zpěváci zúčastní okresního kola
v Bučovicích v Katolickém domě. Přejeme hodně úspěchů. zšt

Slavkovské memento
V letošním roce pořádal Zámek Slavkov –

Austerlitz již jedenáctý ročník festivalu litera-
tury faktu Slavkovské memento, jehož součástí
je také literární a výtvarná soutěž pro žáky zá-
kladních a středních škol. Této soutěže se žáci
naší školy účastní pravidelně již od prvních
ročníků, a to vždy s úspěchem. Ani letošní rok
nebyl výjimkou. Přestože jsme letos do soutěže
poslali pouze čtyři práce, tři z nich byly poro-
tou oceněny. Hana Kučerová (9.A) za svou
báseň „Co válkám předchází“ získala čestné
uznání v kategorii poezie, stejně jako Kateřina
Jahodová (9.A) za svou práci „Neznámí hrdi-
nové“. Největšího úspěchu dosáhl však Vilém
Rozsypal (9.A), který získal 1. místo v katego-
rii základních škol. Ve své práci nazvané „Po-
dobenky z rodinného alba“ vypráví životní
příběh svého prapradědečka. zšt

Den Země je den věnovaný planetě Zemi,
který každoročně připadá na 22. dubna. Jde
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující
obyvatele naší planety na dopady ničení život-
ního prostředí. V jeho rámci podnikají žáci naší
školy každoroční exkurze zaměřené na životní
prostředí, a to zejména v našem nejbližším okolí.

Žáci šestého ročníku navštívili kompostárnu
ve Slavkově, dozvěděli se něco o tom, jak jsou

Den Země na Tyršovce    
zpracovávány zbytky zeleně a po cestě z kom-
postárny ještě pomohli s úklidem veřejných
ploch. Sedmáci navštívili nový slavkovský vo-
dojem a čistírnu odpadních vod a žáci osmých
ročníků se zajeli podívat na skládku do Kozlan,
třídírnu separovaného odpadu ve Vyškově
a úpravnu vody ve Lhotě u Vyškova. Deváťáci
se v té době snažili ze sebe dostat to nejlepší
u přijímacích zkoušek na středních školách.

Akce se povedla i díky pěknému počasí. Ve-
dení školy potěšila i pochvala pana ředitele
TSMS za pomoc při úklidu okolí Slavkova.

Naše poděkování patří zástupcům jednotli-
vých organizací, kteří nám věnovali svůj čas
a poskytli našim žákům zajímavý výklad (TSMS
Slavkov, VaK Vyškov, Respono Vyškov). zšt

Čertův mlýn
Že ve mlýně straší? Tak o tom se mohli pře-

svědčit žáci z 1.–3. třídy na divadelním předsta-
vení Čertův mlýn. Herci a herečky
z Divadelního spolku jim předvedli veselou hru
plnou písniček, vtipných situaci a skvělých
masek. Dlouhý potlesk na závěr byl důkazem
toho, že se pohádka všem moc líbila. im

Biologická olympiáda – 1. místo
Ve čtvrtek 23. dubna se naši žáci zúčastnili

okresního kola biologické olympiády v kate-
gorii D (šesté a sedmé třídy). Letošní ročník
byl zaměřen na život stromů. Soutěžilo se
v tradičních „disciplínách“ – praktické pozná-
vání rostlin a živočichů, laboratorní práce a test
teoretických znalostí. Každý účastník okres-
ního kola navíc vypracoval vstupní úkol zamě-
řený na vlastní pozorování. 

Naši školu reprezentovali Adam Janek
z 6. B, Ondřej Mlčoch a Marek Navrátil ze
7. A. Všichni chlapci nám udělali obrovskou
radost, protože se díky svým přírodopisným
znalostem umístili na špici výsledkové listiny –
Ondřej Mlčoch vybojoval 1. místo, Marek Na-
vrátil skončil na 4. místě a Adam Janek na
6. místě. Ondra a Marek budou naši školu
i celý okres reprezentovat v krajském kole
20. května. zšt

22. dubna většina žáků devátého ročníku ab-
solvovala přijímací řízení na střední školy. Ti
šťastnější, kteří měli volné dopoledne, se
zúčastnili ekologické vycházky. 

Vyrazili jsme v osm hodin od své oblíbené
školy směrem na „Urbánek“ a cestou si užívali
krásného jarního počasí a nádherně rozkvetlé pří-
rody. Vycházka pokračovala kolem Kroužeckého
dvora na hřebenatkový útes, který je známým na-
lezištěm třetihorních mlžů. Na dně bývalého
moře jsme všichni na chvilku vydechli a občer-
stvili se. Dále jsme putovali kolem nově vytvoře-
ného rybníčku na Lutršték, podél mrazového

Ekologická vycházka
klínu a přes Němčany do Hodějic. Cestou jsme
pozorovali práce na budování kanalizace v obou
těchto obcích a v Hodějicích jsme zpovzdálí sle-
dovali výstavbu nové čistírny odpadních vod.
Poslední úsek vycházky kopíroval tok řeky Li-
tavy až do Slavkova. Obdivovat jsme mohli
nejen přírodu, ale také protipovodňová opatření,
která změnila vzhled Litavy i jejího okolí.

Unaveni, ale spokojeni jsme se v poledne
rozcházeli od slavkovského rybníka po patnác-
tikilometrové procházce, která nám přinesla
poučení, zábavu a prospěla i naší fyzické kon-
dici. Věra Křivánková

Na naší škole je šestým rokem realizován
dlouhodobý školní projekt Optimalizace pohy-
bového režimu školy – základ prevence poruch
držení těla zaměřený na prevenci a nápravu
vadného držení těla dětí. Je zaměřen především
na věkovou kategorii dětí na prvním stupni
školy. Jednou z hlavních součástí projektu je
spolupráce s odborníky. K nejčastějším od-
chylkám zjištěných u dětí během každoročních
kineziologických rozborů patří plochonoží
a nesprávné postavení chodidla.

V letošním školním roce byla navázána spo-
lupráce s dalším specializovaným pracovištěm
FOOT STUDIO D3D Brno, které se zaměřuje

Novinka v projektu „Rovná záda“
na vyšetření stavu chodidel pomocí moderní
technologie Footscan. Jde o dynamické vyše-
tření (v chůzi) metodou D3D na speciální ten-
zometrické desce.

Šedesát přihlášených žáků prošlo tímto jed-
noduchým a rychlým způsobem měření stavu
chodidel. Každý vyšetřený žák obdržel doku-
ment o stavu chodidel s návrhem řešení prob-
lému. Při měření se u většiny dětí potvrdil
problém současné dětské populace týkající se
nesprávného postavení chodidel. K nejčastější
odchylce patřilo vbočené postavení patní části
nohy (valgozní postavení).

Mgr. Hana Charvátová

Den Země • Foto: R. Lánský

Den Země • Foto: R. Lánský
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Pohádkové příběhy
Dramatické kroužky naší školy měly

opravdu náročný měsíc duben. Herci z prvního
stupně připravovali veršovanou pohádku o Šíp-
kové Růžence s pěknými písničkami. Starší
spolužáci ve školním divadelním sále odehráli
devět představení pohádkové hry Tajemství
roku 1805. Příběh z muzea o bitvě u Slavkova
a ukrytém pokladu připomněl její kulaté vý-
ročí. Všichni hráli s plným nasazením. 

Obě pohádky se představily veřejnosti na di-
vadelních dnech na velkém jevišti. Divadlo má
na naší škole dlouhou tradici, je vidět, že děti
hraní opravdu baví a mají na co vzpomínat. kč

Zdravé cvičení
V rámci projektu „S Evou a Edou zdravě

a bezpečně v silničním provozu“ probíhá na
naší škole již třetí kolo rehabilitačního cvičení.
Tentokrát si žáci pod odborným vedením za-
cvičili s overbally. Cvičení s těmito malými
míčky pomáhá zpevňovat tělo a zlepšuje jeho
držení. V rámci projektu obdržela naše škola
také sedm koloběžek, kolečkové brusle, koší-
kovou a stolní tenis. Všechny tyto věci jsou
k dispozici žákům prvního stupně a dětem ve
školní družině, které je využívají při pobytu na
školním dvoře. Hana Stárková

Odznak všestrannosti 
Opět po roce se odstartovala okresní kola Od-

znaku všestrannosti olympijských vítězů (celo-
republikového víceboje). 28. dubna jsme s žáky
druhého stupně vyrazili do Bučovic bojovat
o medaile a postup do krajského kola. K co nej-
lepším výkonům motivovala závodníky světová
rekordmanka Šárka Kašpárková. Do klání jsme
vyslali jak družstvo, tak jednotlivce. Družstvo
(4 dívky a 4 chlapci) skončilo na 1. místě
a jasně postoupilo do krajského finále. Z jed-
notlivců se ve svých věkových kategorií probo-
jovali do KF ještě Rychtecký, Kučerová,
Fiantová a Klímová. Sportovních úspěchů do-
sáhli i žáci na prvním stupni. 

V soutěži McDonald’s Cup – fotbal, postou-
pili žáci v kategorii A (1.–3. tř.) do okresního
kola ve Vyškově a žáci 4. a 5. tříd vyhráli
okresní kolo ve vybíjené a budou naši školu
a okres Vyškov reprezentovat v krajském kole
v Brně. Přejeme hodně úspěchů. 

Martin Bauer

Dobrý skutek
Žáci ZŠ Komenského se spolu se svými ro-

diči zapojili do akce Dobrý skutek, ve které šlo
o finanční podporu osmileté Štěpánky Mokré
z Uhřic u Kyjova. Dívenka již od raného dět-
ství trpí epilepsií a dětskou mozkovou obrnou
a její vývoj se tak v podstatě zastavil. Ke
svému životu potřebuje spoustu speciálních
zdravotních pomůcek, které mají nemalé poři-
zovací náklady. Díky všem ochotným přispě-
vatelům se nám podařilo vybrat 10 500 Kč
a touto sumou jsme přispěli Štěpánce na nákup
speciálního chodítka.

Všem dětem a jejich rodičům ještě jednou
děkujeme a věříme, že s námi budou i nadále
rádi konat podobné dobré skutky.

Petra Vyšehradská

www.zskomslavkov.czZákladní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz
Základní škola Komenského

V pátek 15. května se konalo předávání cen
výtvarné soutěže Veličenstvo kniha, pořádané
EkoCentrem Brno. Do soutěže bylo přihlášeno
celkem 100 knih, z nichž odborná porota vyhlá-
sila vítěze v osmi kategoriích (MŠ, ZŠ 1.st., ZŠ
2. st., SŠ – kolektivy a jednotlivci). 

Soutěže se zúčastnili žáci 8.C ze ZŠ Komen-
ského, kteří vytvořili objekty s názvem Kniha-
lucerna na čtení pod peřinou. Na těchto
objektech děti pracovali jak v hodinách vý-
tvarné výchovy, tak i v českém jazyce a fyzice.
Žákům bylo za tuto práci uděleno 2. místo v ka-
tegorii 2. stupeň ZŠ – kolektivy. Zároveň byla
čestným uznáním oceněna žákyně Pavlína Ru-
dolfová, která do soutěže zaslala i svou vlastní
knihu David zachraňuje svět.

Na předávání cen se vypravili zástupci třídy

Ocenění v soutěži Veličenstvo kniha
společně s učitelkou výtvarné výchovy. Akce
probíhala venku, v zahradě EkoCentra, naštěstí
za příznivého počasí. Atmosféra byla slav-
nostní, trochu hravá, připravená zejména pro
mladší děti. Ocenění žáci dostali diplom a pěk-
nou knížku. Poté následovala korunovace
 Veličenstva knihy, absolutní výherkyně celé
soutěže. Na závěr akce si všichni pochutnali na
jahodovém dortu. Po celou dobu bylo možné
navštívit místní eko-obchůdek a antikvariát, za-
pojit se do tvořivé dílničky a prohlédnout si ví-
tězné práce. 

Výstava vítězných prací bude také přístupná
veřejnosti, a to na zahradě EkoCentra Brno, Pí-
sečník 94, v galerii Modrý stan, od 19. 5. do 4.
6. 2015 vždy ve dnech: úterý, středa, čtvrtek, od
14 do 18.30 hodin. Monika Tomíková

V letošním roce si připomínáme 70. výročí
ukončení II. světové války. Této významné udá-
losti jsme věnovali se žáky 9. ročníku značnou
pozornost v průběhu celého školního roku. Již
na podzim jsme navštívili divadelní představení
Hygiena krve věnované norimberským protiži-
dovským zákonům a jejich důsledkům včetně
současných projevů rasismu. Dále žáci vypra-
covávali skupinové tematické práce k různým
událostem či osobnostem II. světové války,
zhlédli několik prezentací, řešili pracovní listy,
někteří se zapojili do soutěže Memento. Při pří-

Deváťáci na zámku
ležitosti výročí osvobození Slavkova jsme nav-
štívili místní zámek, kde nám historik Mgr. M.
Rája zasvěceně povyprávěl o průběhu osvobo-
zovacích bojů, připomenul činnost partyzánské
skupiny Olga a také oběti z řad slavkovských
občanů či padlé rudoarmějce. Vyprávění bylo
obohaceno ukázkami dobových fotografií, map
a zbraní, které zaujaly hlavně chlapeckou část
návštěvníků. Beseda rozhodně přispěla k po-
znávání dějin našeho regionu a obohatila
výuku. Mgr. Rájovi děkujeme za vstřícnost a tr-
pělivý přístup. PhDr. H. Sokoltová

Stalo se příjemným pravidlem, že se také
Divadelní kroužek zúčastňuje se svým vystou-
pením Slavkovských divadelních dnů. Letošní
téma festivalu nám opravdu padlo do noty, pro-
tože pohádky, pohádkové bytosti, kouzla a čáry
jsou jistě nevyčerpatelným zdrojem inspirace
a nikdy neomrzí. 

Děti z Divadelního kroužku se pustily s ver-
vou do nacvičování pohádky O Šípkové Rů-
žence. Tentokrát ale měly poněkud náročnější
úkol, protože pohádka je veršovaná, a tak mu-

Šípková Růženka na naší škole
sely přesně nastudovat text, aby rýmy a verše
pěkně plynuly, tak jak mají. Důkazem toho,že
i takový úkol splnily s přehledem, byl jistě sr-
dečný potlesk a kladné ohlasy, kterými ocenilo
publikum jejich výkon. 

Pro malé herce bylo vystoupení na velkém
jevišti neobyčejným zážitkem a pohádku si
ještě zopakují při její repríze ve středu 20.
května v 16 h. v Divadelním sále naší školy.
Srdečně zveme všechny, kdo mají zájem naše
malé divadelníky podpořit. zšk

V sobotu 25. dubna se zúčastnil tým Glitter
Stars ze ZŠ Komenského třetího kola České
Cheer Ligy, které po Brně a Ústí nad Labem
zavítalo do Plzně. Slavkovští reprezentanti
zlepšují svou formu od soutěže k soutěži a ve
čtvrtém největším městě republiky získali nej-
víc nominací ze všech
zúčastněných týmů do
finále – otevřeného
CCU MČR, které se
bude konat 13. 6. 2015
v Liberci. Do koneč-
ného pořadí se počítají
dva nejlepší výsledky
z ligových soutěží
a výsledek z finále. 

Glitter Stars čeká
ještě v tomto školním
roce nejprestižnější

Slavkovské hvězdy v Plzni zářily
soutěž v ČR – oficiální Mistrovství ČR 16.
května v Praze, odkud je možné se nominovat
na Mistrovství Evropy, které se letos bude
konat koncem června ve Slovinsku v Lublani.
Přejeme tedy třpytivým hvězdám mnoho štěstí.

Renáta Macharová

Glitter Stars • Foto: archiv školy
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www.RezidenceAusterlitz.cz
Tel.: 544 509 431, 725 688 312, 
E-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
REZIDENCE 
AUSTERLITZ
29.–30. KVĚTNA 
SLAVKOV U BRNA

29. května 14.00–17.00 h 
30. května 10.00–17.00 h

Přijďte si prohlédnout NOVĚ 

VZNIKAJÍCÍ RODINNÉ DOMY, 

které se staví ve Slavkově u Brna 

na ulici Zelnice III. Mimo jiné si zde 

můžete prohlédnout vzorový dům 

s ukázkami standardů a vybavení. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

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

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

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů

pálením,  řezáním pilou

Milan Májek a syn

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

775 697 788
milanmajek@volny.cz

Prodejní doba:
po, st       7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota     8–11 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 12 LET S VÁMI

Marie Zdražilová

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava, problém dnešní doby

• vitaminy, minerály, výrobky Aloe
vera pro vyčerpaný organismus

• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok

• konzultace a poradenství

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U



CITYREVOLUCE
velka televizni

‘ ‘

SVOBODA V TELEVIZI ZAČALA!
VYBERME SI 30 KANÁLŮ ZE 100 TAK JAK NÁS OPRAVDU ZAJÍMAJÍ !

UŽ ŽÁDNÉ BALÍČKY TÉMATICKÝCH TELEVIZÍ, KTERÉ SI KUPUJEME
KVŮLI JEDNOMU KANÁLU, KTERÝ OPRAVDU CHCEME !

NEBUDEME SE DÍVAT NA TO CO BĚŽÍ V TELEVIZI,  ALE NA COKOLIV
CO BĚŽELO AŽ DVA DNY ZPĚT NA VŠECH KANÁLECH !

DÍVAT SE BUDEME KDE CHCEME A NA ČEM CHCEME. 
NA TABLETU, MOBILU NEBO POČÍTAČI. 

A BUDE TO KE KABELOVCE ZDARMA !

VE SLAVKOVĚ NA SPOLEČENSKÉM
CENTRU BONAPARTE

V NAŠEM NOVÉM BALÍČKU VĚTŠÍ S 1GBIT INTERNETEM A 200 VOLNÝMI MINUTAMI JEN ZA 1260 Kč 
790,-

TELEVIZE ZAHRNJE CELKEM 60 KANÁLŮ (30 STÁLÝCH A 30 ZE 100, KTERÉ SI MŮŽETE ZVOLIT)

PROVOZUJE VIVO CONNECTION SPOL. S R.O., PODMÍNKY A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.VIVO.CZ, TEL.: 515 537 537



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

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

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

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

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

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 19. června do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz
!NOVĚ NA
NAŠÍ PRODEJNĚ!
• ZAHRADNÍ SUBSTRÁTY
• ZEMINA
• MULČOVACÍ KŮRA – 99,– Kč/70 lt

(cena platná od 25. 5. do 7. 6., včetně DPH)

• ZAHRADNÍ RAŠELINA
• HNOJIVA
• OKRASNÉ KAMENY

Ekopaliva POULÍK
Hostěrádky-Rešov 15
683 52 Křenovice (areál bývalého ZD)
Mob.: 739 668 235
e-mail: prodejna.hosteradky@biomac.cz
www.ekopaliva.poulik.cz

• válcové brikety OD 45 Kč / 10 kg
• hranaté brikety OD 35 Kč / 10 kg
• světlé pelety OD 86 Kč / 15 kg
• pelety standard OD 69 Kč / 15 kg

malífiství • natûraãství
Neplaťte drahým firmám a zkuste to s malířem a natěra-
čem Vránou levněji. Malba místností již od 17 Kč/m2. Nátěr
celých dveří od 300 Kč. Provádíme natěry fasád, oken, ra -

diátorů a jiných konstrukcí, na přání i úklid.
Vše se zárukou.

Z. Vrána • tel. 775 652 906

Nabízím k pronájmu

zcela vybavenou

Kavárnu
U Templu
Koláčkovo náměstí 723, Slavkov

tel. 777 777 509

www.rumpova.cz

Navštivte náš nový e-shop
a nakupujte z pohodlí domova
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STO DESET LET  H ISTORIE  ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ  VE  SLAVKOVĚ U BRNA

Od pokračovací školy po odborné učiliště Destily

Zákon č. 63/1978 Sb., byl „o opatřeních
v soustavě základních a středních škol“.
Norma především zařadila odborná učiliště
mezi střední školy a následný zákonný předpis
zavedl v roce 1984 desetiletou povinnou školní
docházku. V přechodném období v letech
1978–1984 se mohlo ze základní školy odchá-
zet na střední školu již z osmé třídy nebo až
třídy deváté. 

„Střední odborné učiliště Českého svazu
výrobních družstev ve Slavkově u Brna“,
přestalo od 1. ledna 1980 spadat pod správu
družstva Destila Brno. Novým zřizovatelem
učiliště se stal účelově vytvořený podnik
„Správa SOU ČSVD v Liberci“. Na chodu
učiliště se v podstatě mnoho nezměnilo, bylo
ale poměrně dál k referentům do Liberce. Za to
výraznou změnu doznala klasifikace profesí.
Podle nového katalogu povolání se tradiční ře-
mesla učila pod novými názvy. Žáci nyní na-
stupovali do učebních oborů: strojní mechanik
s odborným zaměřením pro stroje a zařízení,
strojní mechanik s odborným zaměřením pro
výrobu a montáž potrubí či obráběč kovů.
V létě 1982 ředitel PhDr. Jaroslav Bílek přešel
na pozici krajského inspektora do Brna, jeho
nástupcem byl jmenován Josef Relich.

Učitelé ve škole i mistři na dílnách podnětně
vnášeli do výuky nové technologické poznatky.
Spolu s učni několikrát za školní rok vyjížděli
na odborné exkurze. Každoročně první ročníky
absolvovaly přínosný lyžařský výcvikový kurz.
Vychovatelé domova mládeže pořádali pro
všechny zájemce pravidelné zájezdy do Brna
na divadelní představení.

Pojetí zákona č.29/1984 Sb. stanovilo ve-
škeré mládeži povinnou desetiletou školní do-
cházku podle schématu: „8 roků základní
škola + 2 roky střední škola“. Cílem bylo, aby
většina dospívající populace dosáhla středo-
školského vzdělání. Závazné studium prvních
dvou ročníků se mělo realizovat na středních
školách typu: gymnázium, střední odborná
škola, střední odborné učiliště. Prodloužená
školní docházka u mnohých chlapců i dívek ne-
našla pochopení a zapříčinila jejich zvýšenou
absenci ve vyučování. Zejména u učebních
oborů se záškoláctví projevilo v citelné míře. 

V průběhu roku 1984 navrhlo vedení učiliště
praktický projekt na vytvoření vlastní svářecí
školy. Následovala intenzivní vyjednávání
a záměr se podařilo zdárně uskutečnit. Svářecí
škola sloužila žákům učiliště, ale svoje služby
poskytovala i četným pracovníkům z okolních
firem. Rovněž rozhodnutí o výstavbě nových
školních a dílenských učeben byla správná
volba, ale později přivodila vedení učiliště ne-
malé starosti. Investorem projektu byla Správa
učilišť v Liberci. Stavební práce započaly roku
1988 a skončily v září 1990, kdy proběhla
úspěšná kolaudace stavby. Nový pavilon dával
žákům možnost využívat účelně zařízené dílny
i prostorné učebny. Odborné kabinety měly
k dispozici nezbytné učební pomůcky.
Transformace – Integrace – Optimalizace

V polovině listopadu 1989 se Češi a Slováci
vzepřeli totalitnímu režimu. Bezprostředně na
to 29. listopadu zrušilo Federální shromáždění

Střední odborné učiliště Českého svazu výrobních družstev ve Slavkově u Brna
výchovu v duchu marxismu-leninismu i ve-
doucí úlohu KSČ. Série svobodných voleb za-
hajovala proces transformace společnosti.
Ministerstvo školství rovněž reagovalo a vy-
psalo výběrová řízení na místa ředitelů pro
všechny školy. Na základě výsledku konkursu
byl k 1. červenci 1990 jmenován ředitelem
Středního odborného učiliště ve Slavkově
u Brna Mgr. Vladimír Hanák.

Od září 1990 učitelé a mistři začali každo-
denně učit v nových učebnách a dílnách. Tehdy
ještě nic nenapovídalo tomu, že by časem
mohlo dojít až na ukončení výuky. Začátek
změn vneslo do sociálních i výrobních vztahů
až zahájení reformy státních úřadů. Promptně
schvalované zákony posílaly organizace, jakým
byla i Správa učilišť v Liberci, do likvidace.
Zřizovatelem učiliště se proto stal Svaz českých
a moravských výrobních družstev v Praze.
Čelní úředníci svazu začali posléze naléhat na
vedení učiliště, aby si ustavilo vlastní druž-
stevní podnik.

Vývoj událostí během prázdnin 1991 nako-
nec přiměl vedení školy k ustavení učilištního
družstevního podniku i k jeho zápisu do ob-
chodního rejstříku. V následném období přijal
federální parlament 5. listopadu 1991 novelu
obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., která
družstevním podnikům přikázala ukončit čin-
nost do konce roku 1992. Likvidační direktiva
se vztahovala i na družstevní podnik Středního
odborného učiliště Slavkov u Brna. Nastal čas
pro hledání jiného řešení a jedním z nich bylo
vytvoření soukromého výukového družstva.

Z toho důvodu se sešla 24. června 1992 us-
tavující schůze a založila zřizovatelské druž-
stvo „KOVOTEX“. Sdružení čítalo 25
pracovníků učiliště. Předsedou byl zvolen Josef
Dvořák. Do role provozovatele učiliště vstupo-
valo družstvo KOVOTEX od 1. ledna 1993.

Nechuť managementů reorganizovaných
podniků podílet se na vzdělávání nových děl-
níků negativně ovlivnila zájem chlapců o vy-
učení se černému řemeslu. Proto musela
skončit výuka obráběče kovů. V učení pokra-
čovali nástrojaři, zámečníci a instalatéři. Povo-
lení učit dámskou krejčovou a prodavačky
potravinářského zboží představovalo pro uči-
liště spásnou naději. Děvčata tvořila 30 % z cel-
kového stavu žactva. Po letech se do školy
vrátil dívčí element.

V roce 1992 si v učilištním areálu nasmlou-
vala pronájem právě ustavená soukromá střední
škola. Po dvouleté učební praxi počaly exis-
tenci školy ohrožovat závažné ekonomické po-
tíže. Rodiče studentů soukromé školy za
podpory vedení odborného učiliště přišli se
slibným a nadějným projektem na zřízení inte-
grované střední školy. Zřizovatelem slavkov-
ského učiliště bylo od 1. ledna 1994
Ministerstvo hospodářství České republiky,
proto náročná jednání musela probíhat mezi
ministerstvem a zástupci obou zainteresova-
ných škol. Projekt se podařilo úspěšně zreali-
zovat a střednímu odbornému učilišti byl
v srpnu 1994 vydán dekret na vytvoření „Inte-
grované střední školy managementu a slu-
žeb Slavkov u Brna“. Nová realita usnadnila

vrátit učiliště zpět ze sítě soukromých škol
mezi školy státní.

Integrace představovala pro školu od září
1994 možnost vyučovat třídy s učebními obory
i třídy se studijním programem. Například ve
školním roce 1994–1995 učňovská větev učila
profesím: instalatér, mechanik pro stroje a za-
řízení, dámská krejčová a prodavačka potravi-
nářského zboží. Studijní větev vyučovala obor:
management obchodu a služeb. 

Zřízením státní integrované školy byla další
existence družstva KOVOTEX nadbytečnou
a členská schůze svolaná na 24. června 1994
rozhodla o ukončení činnosti. Členové družstva
se jednoznačně dohodli na zániku družstva
a rozhodli o uvalení likvidačního režimu.

Nezájem mládeže o vyučení se řemeslu vý-
razně ovlivnil průběh školního roku 1996 až
1997. Historicky poslední instalatéři vykonali
závěrečné učňovské zkoušky. Vyučení tovaryši
završili 105 let dlouhou řadu nepřetržité výuky
kovodělným řemeslům na škole. Podobně
smutný osud čekal i na tradiční učilištní inter-
nát. Pro malý zájem žáků a studentů o ubyto-
vání, bylo rozhodnuto ukončit činnost úseku
Domova mládeže. Během prázdnin 1997
odešlo pro zrušení pracovních pozic a nadby-
tečnost 28 zaměstnanců ISŠ managementu
a služeb.

Ve školním roce 1997/1998 přibrala škola na
studijní větvi k třídám managementu obchodu
a služeb i nadstavbové studium oděvnictví.
Z učebních oborů zůstaly pouze třídy dám-
ských krejčových. Projekt optimalizace sítě
škol představoval snahu ministerstva školství
po racionalizaci provozu školských institucí.
Záměrem bylo spojit školy s malým počtem
tříd do větších komplexů a očekávalo se snížení
provozních nákladů na chod školských zaří-
zení.

Na okrese Vyškov byl první projekt optima-
lizace uskutečněn k 30. červnu 1998 zřízením
„Integrované střední školy Slavkov u Brna“.
Do nově vytvořeného subjektu přestoupilo z In-
tegrované střední školy managementu obchodu
a služeb 22 zaměstnanců a na 210 žáků.

Doslov
V letech 1998–2001 zůstalo odloučené pra-

coviště Čelakovského v původních prostorách
a stále zde učilo až osm tříd. Na konci prázdnin
2001 byl celý školní areál kompletně vyklizen
a celý objekt předán firmě E-com s.r.o., Slav-
kov u Brna. 

Důvodem k odložení termínu stěhování byla
rekonstrukce školního pavilonu na Tyršově
ulici, kterému se přistavovalo nové patro. Nad-
stavbou se získalo pět učeben, kabinety a soci-
ální zázemí. Nyní se pracovníci a žáci
z Čelakovského měli kam přestěhovat. V no-
vých prostorách integrované střední školy se
zabydleli a postupně integrovali. 

Lidé na škole a učilišti
Za dlouhé padesátileté období se na různých

profesních pozicích v učňovské škole a Odbor-
ném učilišti Slavkov u Brna vystřídalo více než
sto osob. Jmenný seznam podle abecedního po-
řadí tvoří následující příloha:
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Podle archivních materiálů, kronik a svědectví pamětníků napsal:
PaedDr. Karel Häring, prosinec 2014, Slavkov u Brna

Příjmení Jméno

Bagara Ota
Bílek Jaroslav – ředitel
Bílek Jaroslav – řidič
Blecha Jaroslav
Blechová Věra
Boková Iva
Brychta Bohumír
Cecálek Lubomír
Cenek Jan
Čermák Viktor
Červinková Věra
Dluhošová Aloisie
Dofek Jan
Dvořák Josef ml.
Dvořák Bohumil
Dvořák Josef
Dvořák Milan ml.
Dvořák Milan
Farková Marie
Frank Josef
Gottwald Jaroslav
Hájková Anna
Haluzová Hana
Hanák Vladimír
Hanusková Alena
Häring Karel
Havlíček Cyril
Havránková Vladimíra
Hlaváčková Marie
Holešovský Tomáš
Honková Irena
Honková Darja
Horáková Ludmila
Houšť Josef
Hrabovský František
Hrbek Radomír
Hrubá Boleslava
Jandlová Iva
Jeřábková Marie
Jirka Jaroslav
Kachlíř Karel
Kalábek František
Klimeš Ladislav
Knéslová Anna
Knoflíček Karel
Kohoutková Danuše
Kulhánková Vladislava
Langer Bohumír
Láníček Stanislav
Laštovička Miloslav
Lekavý Jaromír
Lekavý Jiří
Májek Antonín – mistr
Májek Antonín – ředitel
Maláč Rostislav
Maláčová Marie
Marek Jiří
Mazalová Jarmila

Příjmení Jméno

Mihálová Dana
Mlčoušek Alois
Odložilová Ivana
Olejníková Libuše
Ondráček Jiljí
Opletalová Marie
Otáhal Stanislav
Otáhalová Vladka
Palečková Ludmila
Parišová Květoslava
Partyková Ivana
Pastrňáková Jaroslava
Pavézková Helena
Piňos Bohumil
Pischová Eva
Podlena Roman
Pokorný Josef
Pytela Vítězslav
Relich Josef
Ressová Vladimíra
Riegl Milan
Rosner Lubomír
Rybnikář Zdeněk
Salus Jaromír
Sedláček Josef
Sekerka Ladislav
Sekerková Jana
Simandlová Božena
Skládanka Václav
Slanina František
Slaninová Jiřina
Slováček Antonín
Slovák Marian
Smutná Eva
Spáčil Ondřej
Strnad Eduard
Svobodová Marie
Sysel Jndřich
Ševčík Jan
Ševčíková Pavla
Škvírková Karla
Šmehlík Antonín
Šmérková Alena
Šmída Zdeněk
Štamfestová Petra
Tesáček Jaroslav
Tesáček Miroslav
Tesáčková Marie
Ťoková Jana
Tylšarová Anna
Uhrová Dana
Ulman Radomír
Wágner Jiří
Wechová Renáta
Zahradníková Hana
Zapletal Vladimír
Závodný Jan
Zipfelová Bohdana
Železný Zdeněk

Rok 2001. Poslední skupina pracovníků před úplným opuštěním areálu na Čelakovské ulici ve Slavkově
u Brna. Horní řada zleva: Sekerková Jana, Hlaváčková Marie, Pytela Vítězslav, Kulhánková Vladislava.
Prostřední řada: Honková Irena, Otáhal Stanislav, Bílková Bohdana. Spodní řada: Smutná Eva, Havrán-
ková Vladimíra, Boková Iva, Otáhalová Vladka, Mihálová Dana, Häring Karel.

Odborné učiliště Destila v roce 1970 – nové dílny.

Domov mládeže

Celkový pohled na areál odborného učiliště1988–1990. Nový pavilon v hrubé stavbě v přízemí budou dílny a na poschodích učebny.
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Dětský den
V neděli 31. května se v chovatelském

areálu ZO ČSCH Slavkov u Brna, Polní 1423
koná od 14 do 17 h. a za každého počasí již 4.
Dětský den. Připraveny jsou hry, soutěže, ma-
lování na obličej. Po tento den bude k vidění
i ukázková expozice zvířat. Občerstvení zajiš-
těno! Těšíme se na vás. VA

Vzpomínka

ROSTISLAV OGNAR
Dne 9. května 2015 tomu bylo 39 roků, co jsi přišel na svět

a změnil nám život. Chvíle, kdy jsme Tě poprvé uviděli, byla ta nejsilnější
vlna emocí. Okamžik, který si budeme pamatovat do konce našeho života,

protože nic krásnějšího jsme nezažili. A ani teď, kdy to za necelý měsíc
bude 13 roků, co jsme Tě ztratili, se nejde smířit s tím, že TEBE nemáme.

Syna, bratra a vnuka, kterého budeme do své smrti milovat.

Vzpomínka

V letošním roce by se dožili 100 let manželé

STANISLAVA A MIROSLAV
KOŇORZOVI

Vzpomíná dcera Věra s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 11. května 2015 by s námi oslavila 88. narozeniny,
bohužel 30. dubna uplynulo 5 let od jejího náhlého odchodu.

MARIE MOUČKOVÁ

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Bratr Stanislav s rodinou.

Vzpomínka

Dne 13. května 2015 jsme vzpomněli 12. výročí úmrtí
naší manželky, maminky a babičky, paní

MARIE PAVÉSKOVÉ

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Blahopřání
Dne 16. května 2015 se dožívá

krásného životního jubilea 75 let pan

JAROSLAV MAREK
Náš milý Jardo, přejeme Ti plnou nádrž zdraví, aspoň kanystr

štěstí, ať Tě vše baví a Tvůj život ať užíváš na plný plyn.
Tvoji kamarádi z MK Austerlitz.

Blahopřání

Dne 24. května 2015 oslaví 90. narozeniny pan

STANISLAV MRÁZ

Hodně zdraví, spokojenosti, životního elánu
a optimismu do dalších let Ti přeje

dcera Tamara a syn Radovan s rodinami.

U srdce Ti chceme hřát, když Ti budem všichni přát.
Z motocyklu radost měj, občas si i pivo dej.
Nedělej si z toho nic, že je Ti zas o rok víc.

Blahopřání

Dne 16. května 2015 oslavil 75 let pan

JAROSLAV MAREK

Do dalších let hodně elánu, štěstí, zdraví
a spokojenosti přeje rodina Andrlova a Tvůj miláček kocour Mikin.

Zámek Slavkov – Austerlitz

do
14. 6.
2015

Jablko se ne/kou‰e
V˘stava poãítaãÛ Apple od roku 1983

Babské hody
Srdečně vás zveme na 12.

babské hody, které se konají
v sobotu 20. června v restauraci
Bonaparte. Na programu bude
od 14.15 hodin předání „bab-
ského práva“ u radnice, průvod
a jízda městem, zvaní na hody. Od 19 hodin se
bude konat v sále SC Bonaparte taneční
zábava. Doprovázet bude kapela Sebranka
z Letonic. ženy-stárky

Kačák fest Němčany
Zveme vás na Kačák fest 2015, který se

koná v pátek 29. května od 18 hodin na
Kačáku v Němčanech. Zahrají Rain, Forrest
Jump, The Madmen a Defekt-rock.
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Opustili nás
Emilia Kotlánová (1938) 21. 4.
Mgr. František Frey (1934) 25. 4.
Marie Andrlová (1939) 10. 5.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Nabízím
prostory k podnikání

67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.

Vhodné k provozování prodejny, kanceláře, služby, vzorkovna…

Tel. 737 867 922

INZERCE
NEPLAŤTE drahým firmám a zkuste to
s malířem a natěračem Vránou levněji. Malba
místností již od 17 Kč/m2. Nátěr celých dveří
od 300 Kč. Provádíme natěry fasád, oken,
ra diátorů a jiných konstrukcí, na přání i úklid.
Vše se zárukou. Z. Vrána, 775 652 906.

HLEDÁM ke koupi domek se zahradou ve Slav-
kově nebo v okolí do 10 km. Tel. 792 284 071.

KOUPÍM byt v OV nebo může být i druž-
stevní ve Slavkově u Brna. Tel. 722 063 341.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575,   www.vranaslavkov.cz.

PRODÁM zachovalou psí boudu (v. 0,6 m,
d. 1 m, š. 0,6 m) a 220 ks použitých ce-
mentových dlaždic 30 x 30 x 5 cm. Č. tel.
774 863 429.

KOUPÍM uzamykatelnou stavební buňku,
okolí Slavkova. Tel. 776 236 834.

JSTE VY i Vaše rodina zajištěni v případě
vážné nemoci, ztráty zaměstnání či dalších
nečekaných událostí? Chcete mít dosta-
tečné finanční prostředky i v penzi? Chcete
mít finanční rezervy na dovolenou či stu-
dium Vašich dětí? Volejte nebo pište na te-
lefon: 731 616 109 nebo 608 863 498,
email: marie.stankova@ceskapojistovna.cz
nebo jana.mariankova@ceskapojistovna.cz.
Těší se na Vás Marie Staňková a Jana Marián-
ková – finanční konzultantky České pojišťovny.

LIKVIDACE vraků. Tel. 777 273 887.

KOUPÍM byt ve Slavkově u Brna 2+kk
(2+1) s terasou/balkonem, ne Zl. Hora. Tel.
608 273 035.

PRONAJMU garáž na Sídl. Zlatá Hora.
Tel. 724 570 214.

Vzpomínka
Od života pro sebe jsi nic nežádala,vše jen pro své děti, rodinu,

své zlaté srdce jsi nám dala.
Dne 17. května 2015 vzpomeneme 29 roků, co nás opustila naše

milovaná maminka, babička, sestra a švagrová, paní

VLASTA VIČÍKOVÁ

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají syn Miloš a dcera Věra s rodinou.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 6. června 2015 by se dožil 100 let pan

JOSEF POKORNÝ

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka

Žít je tak složité… zemřít tak prosté.

Dne 26. května 2015 by se dožil 35 let pan

JIŘÍ LOŠŤÁK

25. června 2015 uplyne 15 smutných let ode dne, kdy nás navždy opustil.

S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka

Dne 23. června 2015 by se dožil 48 let pan

Ing. VLASTIMIL TRNKA

23. května 2015 uplyne první výročí, kdy nás navždy opustil.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Marcela a kamarádi.

Vzpomínka
Kytičku květů k Tvým narozeninám bychom Ti rádi dali, ale osud chtěl,

abychom jen vzpomínali.

Dne 15. května 2015 by oslavil své 35. narozeniny náš milovaný syn 

PETR ODEHNAL
S láskou vzpomínají Monika a syn Peťa, rodiče, sestra s rodinou a babička.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 30. května 2015 vzpomeneme 25. výročí, kdy nás opustil pan

FERDINAND OSLÍK

Dne 3. června by se dožil 90 let.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami

a pravnoučata Vojtíšek a Alžbětka.

Vzpomínka
Dne 12. června 2015 by se dožil 90 let pan

JIŘÍ ŠILHÁNEK
(† 17. 7. 2002)

Svůj život zasvětil rodině, vedení kina Jas (1945–1971) a TJ Sokol,
po listopadu 1989 pracoval aktivně jako radní a zastupitel města.

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Lipová 57–58, Bošovice, tel.: 777 169 005
www.papouscizoo.cz

Slavnostní otevření
pavilonu
amazoňanů

âERVEN
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Farní kostel Vzkříšení Páně (18.00–22.30 h.)
17.50–18.00 Slavnostní vyzvánění všemi zvony
18.00–18.45 Mše svatá nejen pro rodiny s dětmi – slouží otec Milan Vavro, zpěvem doprovází rodiče s dětmi
19.30–20.30 Varhanní intermezzo – Veronika Andrlová, Václav Vymazal
20.30–21.00 Nešpory – večerní modlitba řeholních sester ze Slavkova
21.00–21.45 Collegium musicale bonum – koncert duchovní hudby, pěvecký sbor řídí Karol Frydrych
22.00–22.20 Noční varhanní koncert – Olga Frydrychová
22.20–22.30 Modlitba za město – otec Milan Vavro
celý večer Krátce o křesťanství – prezentace mládeže na základní témata víry
celý večer Farní muzeum – výstava starých bohoslužebných oděvů, knih a předmětů
celý večer Dřevěná klenba – prohlídka klenby kostela a kostelních hodin
celý večer Slovo povzbuzení – zastavení nad slovem středem kostela

Farní kostel Vzkříšení Páně – fara a pastorační centrum (18.45–22.30 h.)
18.45–21.00 Stavíme kostel – dílničky pro malé děti a školáky na faře
18.45–22.30 Kavárna na faře – občerstvení pro návštěvníky s promítáním z farního života

Husův sbor Církve československé husitské (18.00–22.30 h.)
18.00–21.00 Lukostřelba pro děti i dospělé – farní zahrada, instruktáž br. Antonín Kuchař
18.00–21.00 Hra pétanque – farní zahrada
18.00–19.00 Kreslené filmy pro děti – biblické příběhy (DVD)
19.00–20.00 Film Jan Hus – 1. díl z nové trilogie České televize (internetové vysílání)
20.00–21.00 Film Dějiny udatného národa českého – jeden ze sedmi dílů České TV (DVD)
18.00–22.00 Výstava fotografií
22.00–22.30 Ztišení při svíčkách a písních z Taizé 

Modlitebna Českobratrské církve evangelické (18.45–22.30 h.)
18.45–19.00 Úvodní slovo
19.00–19.30 Hoboj a kytara – hudba napříč staletími – koncert
19.30–20.00 Mistr Jan Hus – Pravda osvobozuje – prezentace s doprovodným slovem
20.00–20.45 Vystoupení pěveckého sboru s varhanními intermezzy
21.00–21.30 Vítáme Vás u evangelíků – prezentace s doprovodným slovem
21.45–22.15 Mistr Jan Hus – Pravda osvobozuje – prezentace s doprovodným slovem
22. 20 Pobožnost na dobrou noc
celý večer Dílo a o díle M. Jana Husa – výstavka

Noc kostelů • pátek 29. května 2015

Kaple svatého Urbana byla postavena po
roce 1712 na návrší nad Slavkovem a zasvěcení
svatému Urbanovi, který je patronem vinařů,
připomíná dřívější osazení kopce vinohrady.
Kaple byla za napoleonské války zničena
a v roce 1861 obnovena. Od té doby se stal Ur-
bánek malým poutním místem. Historie vypo-
vídá, že „povinností slavkovského faráře bylo
jednou do roka, na svátek svatého Urbana,
který připadá na datum 25. května, vést procesí
ke kapli zasvěcené patronovi města a tam od-
sloužit mši“. Tak se také nepřetržitě po mnoho
let děje, pouť na Urbánku se mší svatou bývá
v neděli blízko 25. května ve večerních hodi-
nách. Od roku 1999 se zde konají každoročně
na Květnou neděli před Velikonocemi a při
pouti na sv. Urbana koncem května pobožnosti
křížové cesty. 

Když jsem nastoupil do Slavkova, něco mi
zde chybělo. Na přístupové cestě k poutním
kostelům či kaplím na kopci vedou na mnoha
místech křížové cesty. Nejznámější jsou napří-
klad Hostýn, Mikulov a Znojmo, ale patří mezi
ně také Blatnice pod sv. Antonínem, Vracov
a Luleč u Vyškova. V roce 2004 byly například
nově zbudovány kapličky k Sedmi radostem
Panny Marie ve Křtinách. Během křížových
cest na Urbánek jsme utvořili místa, na kterých
se zastavujeme. Z toho vyšel podnět, postavit
zde nějaké viditelné body, u kterých by se pro-
cesí zastavovalo k modlitbě. Ten se zvažoval od
roku 2006, základní kámen dokonce požehnal
při návštěvě Brna papež Benedikt XVI. 

Během několika let se vykrystalizoval návrh
zastavení, který by byl vhodný do krajiny
a svým výrazem souzněl s architekturou kaple
sv. Urbana. Byla zvolena studie výtvarníka
Milivoje Husáka z Lelekovic. V roce 2012 se

Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek

objevila v tisku zpráva, že Slavkov u Brna bude
mít také svou Křížovou cestu. Všech 14 kapli-
ček vyrobila na jaře 2012 kamenická firma Ji-
řího Zimovčáka z Brna a během úterý 27.
března 2012 je instalovala na základy. Ty vy-
kopaly jednotlivé rodiny, které se staly „pat-
rony zastavení“ se závazkem starat se o okolí
sezónní údržbou. Na Květnou neděli 2012, při
výročí 300. let od založení kaple, jsme se mod-
lili křížovou cestu již u nových zastavení. 

Každé ze 14 zastavení se znázorněním utr-
pení Ježíše Krista připomíná drobná sakrální
stavba vysoká 2,3 m na způsob „Božích muk“.
Realizace obrazů byla odložena, ještě nebylo
jasné, kdo je vytvoří. V roce 2013 dodal autor
Milivoj Husák také návrh obrazů v moderní fi-

gurální malbě. Návrhy byly umístěny do kaplí
při křížové cestě 2014, a protože se lidem líbily,
byly zadány k realizaci.  

Mezitím byla dokončena oprava kaple sv. Ur-
bana. V letech 2011 byla opravena fasáda a stře-
cha kaple, instalovány nové mříže. Následující
rok 2012 jsme se věnovali interiéru – omítky,
výmalba, nová okna, elektroinstalace a opravy
dlažeb. V roce 2013 bylo v kapli umístěno reta-
bulum oltáře s obrazem sv. Urbana, samozřejmě
v tištěné kopii původního díla z roku 1712.
Opravy si vyžádaly celkem 1 milion 217 tisíc
korun, ze sbírek, dotací Města Slavkova, Jiho-
moravského kraje a Ministerstva kultury ČR.
Navíc zde bylo odpracováno mnoho brigádnic-
kých hodin v pomocných a přípravných pracích.
Křížová cesta si vyžádala náklad celkem 270
tisíc korun, především z darů a sbírek věřících. 

Drobné sakrální objekty, mezi které bude pa-
třit křížová cesta, jsou výrazem lidové zbož-
nosti, dotváří krajinu, dávají jí duchovní rozměr
a pocit domova a plní svou roli i v životě dneš-
ního člověka. Utrpení není dobré, avšak v po-
hledu víry se může stát prostředkem k dosažení
dobra. Bůh nikdy nechtěl zlo, člověk však
může zlo utrpení přijmout k získání dobra, jako
Ježíš vykoupil utrpením na kříži člověka, nebo
se nemoc stala prostředkem k usmíření lidí
nebo nalezení pravých hodnot a smyslu lid-
ského života.    

Nové obrazy Křížové cesty požehná v ne-
děli 24. května znojemský děkan, Mons. Jin-
dřich Bartoš, který také svou radou stál
u zrodu tohoto díla. Vycházíme v 17 hodin od
sochy sv. Jana a u kaple bude v 18 hodin mše
svatá. Na závěr se můžete zúčastnit setkání
u táboráku.

Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

Milivoj Husák • Foto: archiv
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Program římskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohos-
lužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00,
sobota v 7.30 h. Svátost smíření každou
středu od 19.00 do 20.00. 

23. 5. Vigilie Svatodušní, 20 h kostel Slavkov.
24. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého,

křestní neděle, sbírka na Charitu.
24. 5. Pouť na Urbánku, 17.00 křížová cesta

s žehnáním nových obrazů zastavení, 18.00
krojovaná mše sv. Slouží Mons. Jindřich
Bartoš ze Znojma.

29. 5. Noc kostelů – pátek 18.00–22.30.
31. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově, 9.30

mše s průvodem, slouží P. Martin Kohoutek.
6. 6. Diecézní pouť do Slavonic (individu-

álně).
7. 6. Den Eucharistie – I. sv. přijímání a Slav-

nost Božího Těla s průvodem v 8.30.
14. 6. Varhanní koncert Concentus Moraviae

„Pojďme slavit!“ v 8.30 při mši, Guido Mo-
rini – varhany.

21. 6. Sbírka na bohoslovce, křestní neděle.
24. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce,

(středa) 18.00 poslední mše svatá pro děti.
25. 6. Výlet dětí z náboženství do Mikulova -

čtvrtek 7.30 od fary.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek nebo se do -
mluv te na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Jak již sám název článku napovídá, velkou
pozornost v prvních dnech měsíce května jsme
věnovali našim maminkám. Ve všech třídách
vrcholily přípravy a děti s velkým nasazením
a nadšením nacvičovaly pro své maminky
malá vystoupení a připravovaly krásné dá-
rečky. Ve středu 6. května v odpoledních hodi-
nách se konečně dočkaly okamžiku, kdy
společně se svými kamarády v jednotlivých tří-
dách maminkám k svátku popřály. Prožili jsme
společné krásné chvíle a dětem se podařila ve-
liká věc – „vykouzlit“ úsměvy v mnoha tvá-
řích. Za jejich velké nasazení jim patří
obrovský dík!

V sobotu 9. května oslavila svátek „narození
pro nebe“ patronka naší školky a zakladatelka
kongregace Chudých školských sester Naší
Paní – Matka Terezie (Karolína Gerhardinge-
rová). Protože naše školka Karolínka nese její
jméno, měli jsme hned v pondělí důvod k další
radosti a společně se sestřičkami jsme již tra-
dičně svátek „Karolínky“ oslavili. Tento den
nám nabízí vhodnou příležitost k tomu, aby-
chom děti, pro ně srozumitelným způsobem,
seznámily s historií toho, odkud se tu vzala
a díky komu tu dnes naše školka je pro ně ote-
vřená. V letošním roce se k oslavě přidali i stu-
denti a studentky z Církevní střední

„Svět je nejhezčí, když má máma svátek,
svět je nejhezčí, když je měsíc máj…“

zdravotnické školy v Brně, kteří v tento den
přišli do naší školky na exkurzi.

Těší nás, že děti mohou v zahradě využívat
nové herní prvky – kreslící tabuli, stůl s lavicí
a zvoničku. Díky nové zvoničce, která je záro-
veň branou do naší pohádkové zahrady, mů-
žeme pobyt venku zahájit i ukončit zvonkem…
jako v pohádce. A tak dostává příběh naší za-
hrady konečnou podobu. Děkujeme firmě Dře-
věný svět z Brna za originální ztvárnění našich
přání, paní Kláře Skrbkové za věnovaný zvo-
nek a Městu Slavkov za finanční podporu re-
alizace nových herních prvků. Ve spolupráci
s rodiči dětí: panem Patrikem Kučerou, panem
Pavlem Pecháčkem a paní Jitkou Červinkovou,
se nám též podařilo vyrobit dřevěné dopravní
značení. Děti se tak budou moci přirozeným
způsobem při jízdě na koloběžkách a odrážed-
lech učit základům dopravních předpisů a vě-
říme, že nám to pomůže zvýšit pro děti
„hravou formou“ i bezpečnost při jejich volné
hře na zahradě. 

V měsíci květnu se děti dále mohly ve
školce těšit z hudebního představení s názvem
„Šel tudy, měl dudy“ a předškoláci z účasti na
dalších dvou oblíbených plaveckých lekcích
v aqvaparku ve Vyškově. 

Za KMŠ paní učitelka Zdena Vičarová

Mistr Jan Hus – mezi
katedrou a kazatelnou

Přijměte pozvání na přednášku o známém
českém kazateli, avšak nikoli z pohledu život-
ního osudu a známých skutečností, které jej
přivedly na kostnickou hranici. Mistr Jan bude
tentokrát představen jinak – ve své pracovní
každodennosti, tj. uprostřed povinností univer-
zitního profesora, učitele svých žáků, ale i ka-
zatele (s citáty z přednášek, z kázání).
Nahlédneme též do Mistrova soukromí (věno-
val se např. šachové  hře i jízdě na koni). Ne-
tradiční pohled na významnou českou
osobnost, zájemcům o dějiny, poskytne cír-
kevní historik a farář CČSH v Hrotovicích,
Mgr. Jiří Sladký. 

Setkáme se ve středu 10. června od 17 h.
v Husově sboru CČSH, ul. Jiráskova 959,
Slavkov u Brna. Vstupné dobrovolné. Za radu
starších vás upřímně zve M. Vostřel

Vokálně-instrumentální soubor Col-
legium musicale bonum vás zve na
koncert v rámci Noci kostelů, který se
uskuteční v pátek 29. května od 21 do
21.45 h. v chrámu Vzkříšení Páně ve
Slavkově u Brna.

Na programu jsou skladyb J. S.
Bacha, M. Černohorského, Z. Fibicha,
J. J. Fuxe, F. Mendelssohna-Bart -
holdyho, W. A. Mozarta, Z. Pololáníka,
F. Schuberta, A. Vivaldiho aj. Zazní pre-
miéra skladby Sub tuum praesidium
Zdeňka Pololáníka.

Koncert v rámci Noci kostelů

Jiří Sladký • Foto: archiv

Oslava svátku • Foto: archiv školy
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Okresní kolo v košíkové
Po několika trénincích se vybraní žáci naší

školy zúčastnili okresního kola v košíkové ve Vy-
škově. Přestože jsme něco natrénovali, náš výsle-
dek nebyl zrovna z nejlepších. Naši žáci prohráli
všechna utkání, ale hra nebyla tak špatná, jak
tomu napovídají výsledky. V ostatních týmech
totiž hrají hráči, kteří hrají aktivně v soutěžích.
Proto musím pochválit naše hochy, že v někte-
rých zápasech byli zdatnými soupeři a svou hrou
ostatní dost potrápili. Nejvyrovnanější utkání
bylo s SOU a SOŠ Vyškov, které jsme prohráli
o bod, přestože jsme celé utkání vedli. Snad příští
rok budeme úspěšnější. J. Lekavý, ISŠ

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

Finanční gramotnost
Dne 27. března se dva naši žáci, L. Gottvald

a T. Holub – žáci 1. ročníku oboru podnikání,
zúčastnili krajského kola soutěže ve finanční
gramotnosti. V silné konkurenci Jihomorav-
ského kraje se umístili na krásném druhém
místě. Bohužel to nestačilo na postup do celo-
státního kola, ale i tak je to velký úspěch.
Všichni moc gratulujeme a přejeme ještě více
zdaru v dalších ročnících. Ing. L. Stránská, ISŠ

V pátém ročníku soutěže „SAPERE – vědět,
jak žít“ se naši žáci umístili na krásném čtvr-
tém místě v krajském kole, tím se jim podařilo
potvrdit loňský úspěch. Tým žáků složený
z oboru hotelnictví Škrobová N. a Princ M.
a Valiašek F. z oboru kuchař – číšník, který re-
prezentoval školu i v loňském roce, se podařilo
odpovědět na otázky týkající se teoretických

Krajské kolo soutěže SAPERE
a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy
a zdravého životního stylu v čase 1:51. Našimi
soupeři nebyli jen žáci středních škol, ale také
žáci gymnázií z celého kraje. 

Další informace o soutěži můžete najít na fa-
cebooku www.facebook.com/saperevedetjak-
zit a na stránkách www.saperesoutez.cz.

Ing. Bc. L. Svobodová, ISŠ

V první polovině dubna jsme se zúčastnili
krajské soutěže mladých automechaniků, kteří
poměřili síly nejen ve vědomostních znalostech.
Jednalo se především o zručnost a ovládání vo-
zidla, doplněna výměnou kola na vozidle, mon-
táže sněhových řetězů a jiných disciplín, které
byly obohaceny závěrečnou jízdou elektrických
motokár. Soutěže se zúčastnilo šest středních
škol z Jihomoravského kraje vyučující tyto
obory. Naši školu reprezentoval I. Cagášek
a R. Trávníček. Prosluněný den a dobře připra-
vené úkoly slibovaly skvělou podívanou. Obtíž-
nost některých disciplín byla opravdu velká, ale
především žáci naší školy se s tím poprali obdi-
vuhodně. Téměř nulová penalizace na praktic-

Krajská soutěž Automobileum 2015 v Brně
kých dovednostech a dobře napsané testy hlavně
ze strany Radka předpovídaly umístění na vyš-
ších místech. Nutno podotknout, že především
testem mnoho soupeřů srazil do kolen. Ivanovi
se otázky příliš nepovedly, tak se rozhodl ztrátu
dohnat dovednostmi s automobilem, což se mu
také povedlo. Jeho bezchybné provedení ostat-
ních disciplín jej katapultovalo do boje o přední
příčky. V opravdu velké konkurenci se nakonec
podařilo prodloužit naši nadvládu posledních let
v této soutěži a umístili jsme se na předních po-
zicích. Konkrétně R. Trávníček na prvním místě,
jenž i přes menší množství penalizací, korunoval
své umístění suverénním náskokem před ostat-
ními. Ivan svou perfektní stíhací jízdu okořenil

krásným druhým místem s náskokem půl mi-
nuty na třetího závodícího z Moravského Krum-
lova. Touto formou bych chtěl chlapcům
poděkovat za vzorný a poctivý přístup v přípravě
na soutěž. Umístění krásně odráží snahu obou
zúčastněných zdokonalovat se v tom, co je baví.
Dále chci vyjádřit poděkování všem učitelům
jak praktického, tak teoretického vyučování,
kteří ochotně pomáhali žákům v jejich přípravě.
Oběma žákům co nejsrdečněji blahopřeji a dě-
kuji za předvedené výkony. Soutěže se zúčastnili
nejlepší žáci škol v Jihomoravském kraji, tudíž
je pro každého zúčastněného žáka úspěchem už
to, že byl nominován, bez ohledu na celkové
umístění v soutěži. Pavel Orbán, ISŠ

Zlatý pohár Linde je mezinárodní soutěž mla-
dých svářečů ve Frýdku-Místku, které se v le-
tošním roce zúčastnili svářeči z ČR, Slovenska,
Ukrajiny a Číny. Této soutěže se rovněž zúča-
stňují i žáci oborů automechanik a opravář ná-
kladních vozidel slavkovské Integrované střední
školy. Svářečské kurzy pro potřeby ISŠ zajišťuje
svářečská škola Jiří Dráždil ve Slavkově u Brna.

I přesto, že se svařování věnují v rámci
osnov spíše okrajově, dokázali M. Švábenský
a T. Hrabovský na 19. ročníku Zlatého poháru
vybojovat skvělá umístění. První jmenovaný ve
svařování metodou 135 (MAG-v ochranné
atmosféře CO2) v konkurenci více jak 50 svá-
řečů obsadil krásné 6. místo (4. z ČR). T. Hra-

Úspěšné představení žáků naší školy
bovský v kategorii 141 (TIG-svařování netavící
se elektrodou v ochranné atmosféře) obsadil
skvělé 4. místo (1. z ČR!). Slavkovským účast-
níkům patří velký dík a gratulace. Jejich vý-
kony jsou vzhledem k početné konkurenci
svářečů-specialistů opravdu obdivuhodné. 

Ing. J. Navrátil, svářečská škola
Jménem svým a jménem vedení ISŠ děkuji

Ing. J. Navrátilovi za vynikající přípravu na-
šich žáků na soutěž, který byl pro naše žáky
velkou oporou. Jsme rádi, že spolupráce
s tímto smluvním pracovištěm je přínosná
a žáci mají možnost získat další vědomosti
a praktické zkušenosti do života.

Kulhánková Vlad., ISŠ

Truhlář Junior 2015
Dne 15. dubna pořádala ISŠ Hodonín soutěž

odborných dovedností žáků učebního oboru
truhlář. Soutěže se zúčastnilo 7 středních škol,
přičemž každou školu reprezentovali 2 žáci.
Soutěžící měli za úkol v limitu 240 minut zho-
tovit jednoduchý výrobek podle obdržené vý-
kresové dokumentace. Daný úkol nejlépe zvládli
hostující žáci z VOŠ a SŠ technické z České Tře-
bové. Naši žáci ve vyrovnaném startovním poli
obsadili 6. a 8. místo a v hodnocení škol obsadili
velice pěkné 3. místo za vítěznou VOŠ a SŠ
technickou Českou Třebovou a domácí ISŠ Ho-
donín. Poděkování za dobrou reprezentaci naší
školy patří nejen soutěžícím R. Mendlovi a F.
Rychlému, ale i jejich učiteli odborného výcviku
Štefanu Podolanovi. Ing. V. Bábek, ISŠ

Každý rok pořádáme tradiční mezitřídní tur-
naj v sálové kopané. Tentokrát jsme jej uspo-
řádali 30. dubna jako součást prvomájových
oslav. Zájem ze strany žáků byl jako vždy
velký. Do turnaje vstoupilo celkem 7 družstev
po 7 žácích. Soutěž probíhala opět vyřazova-
cím způsobem, proto každé družstvo bojovalo

Třídní turnaj v sálové kopané na ISŠ
jako lev, neboť prohrávající odcházeli opět do
výuky. Všechny zápasy byly vyrovnané, ale
jasní favorité vyhráli. Vítězem se tedy stali žáci
2. A KČ ve složení: Hofírek, Novotný, Steichl,
Strmiska, Kreutzer, Čedík.  Žákům se akce lí-
bila a už se těší na další turnaj v nohejbalu,
který proběhne červnu. J. Lekavý, ISŠ

V rámci odborné praxe jsme se zúčastnili
stáže v Caorle. Už v lednu jsme měli v naší škole
možnost výběru praxe a s kamarádkou se nám
líbilo, že bychom mohli jet do zahraničí, byla by
to pro nás dobrá zkušenost. V půlce dubna jsme
odjížděli ze Slavkova u Brna s paní Monikou di
Lenardo, majitelkou hotelu. Těšili jsme se na
moře, sluníčko, písek. Cestou se nám honilo
v hlavě, jaké to tam vůbec bude, jestli bude vše
v pořádku a nic při obsluze hostů nepokazíme.
První den v Caorle začal úklidem pokojů, vy-
světlování co a jak se dělá a taky co se nedělá.

Získávali jsme zkušenosti v zahraničí
Po splněných pracích jsme měli samozřejmě
volno, a tak jsme se vydali na procházku po
městě. Bylo pozoruhodné sledovat usměvavé
číšníky z jiných restaurací a milé lidi jsme po-
tkávali v celé Caorle. Na obsluze jsme byli spo-
kojené, neobjevil se žádný problém. Pracovní
doba snídaní, obědů a večeří byla dobře zorga-
nizovaná. Za všechny můžu říct, že to byla
skvělá stáž a určitě si odnášíme další zkušenosti
do naší odborného praxe. Osobně budu ráda na
tyto dny strávené v Caorle vzpomínat.

V. Gottwaldová, žákyně ISŠ

Slavnostní tabule
Zveme vás na výstavu slavnostních ta-

bulí, která se koná ve dnech 2. a 3. června
od 10 do 14 hodin v tělocvičně ISŠ Slav-
kov u Brna

Zvou žáci III. ročníku oboru kuchař - číšník
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Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

okénkoRady do zahrady – červen
Pranostika. Jak červen teplem září, takový

bude i měsíc září.
Jaro někdy zvolna, někdy rychleji přechází

do léta, denní i noční teploty se zvyšují a den
se až do prvního letního dne, kdy nastává slu-
novrat, prodlužuje. Obvykle se střídá srážkově
sušší období s deštivými dny. V zahradě po-
stupně začíná zrát první ovoce. Napřed drobné
ovoce, rané třešně, jahody a nejranější odrůdy
meruněk. Ze zeleniny je to raná karotka, petr-
žel s natí, cibule zelňačka, rané košťáloviny,
hrášek a těšíme se na nepřekonatelnou chuť ra-
ných brambor.

Abychom mohli sklízet chutné a zdravé ovoce
a zeleninu je nutno mít kvalitní půdu na zahradě.
Toho dosáhneme tím,že si budeme sami vytvářet
kvalitní kompost a podle potřeby jej zapravíme
do půdy. Kompost se právem označuje za
„srdce“ zahrádky, neboť plynule udržuje a zvy-
šuje úrodnost půdy. Používáním vlastního kom-
postu ušetříme při nákupu minerálních hnojiv
a známe také použité vstupní suroviny.

Co tedy při zakládání kompostu můžeme
použít a na co si dát pozor: opadané listí –
lehce tlející listy mají ovocné dřeviny včetně
lísky, dále bříza, jasan, javor, jilm,olše a vrba.
Obtížně budou tlít listy buku, dubu, jírovce,
ořešáku, platanu a topolu, a tak je použijeme
jen malém množství. 

Čerstvě posekaná tráva je při kompostování
problém. Na kompost ji nedáváme ve větší
vrstvě jak 2 cm. Silnější vrstva se slehne a slepí
a tím se do ní nedostane vzduch potom vydává
nepříjemný zápach. Je vhodné ji nechat na
trávníku zavadnout a potom teprve dát do kom-
postu. Vhodné je též proložení zbytky po řezu
živých plotů a ovocných stromů, které roz-
drtíme na menší části. Zelená hmota se míchá

se slamnatou, čerstvá se starou, vláknitá s maz-
lavou. Tak se vyrovnají nepříznivé vlastnosti
a vytvoří se vhodné podmínky pro zrání kom-
postu. Dále můžeme přidávat kávovou sedlinu
a vyluhovaný čaj – jsou oblíbenou potravou
pro žížaly. Zbytky vlasů a vousů, vaječné sko-
řápky, které musíme dobře rozdrtit. Jehličí
a mech bychom měli promíchat s jinými ma-
teriály. Popel ze dřeva je výborným materi-
álem, protože obsahuje velké množství živin,
zejména draslíku a vápníku. Naopak popel
z briket a uhlí do kompostu nepatří, tak jako
sklo, kovy, umělé hmoty, textilie a časopisy.
Opatrní musíme být při kompostování jižního
ovoce. Je náchylné k plesnivění a bývá oše-
třeno fungicidy a jinými látkami. Samozřejmě
do kompostu patří nať a zbytky po úrodě ze za-
hrádky. V zásadě bychom se měli snažit, aby-
chom do kompostu použili co nejvíce různých
materiálů, protože čím pestřejší je vstupní
směs, tím lepší je konečný produkt.

Tam kde nedochází k horké fázi při kompos-
tování je vhodné použít dusíkaté vápno, které
působí na škodlivé zárodky a jsou usmrcena
klíčící semena plevelů, různí škůdci a některé
choroby. Postupně na každou vrstvu (20–25
cm) použijeme 100 g. To odpovídá množství
asi 0,5 kg na 1 m3 kompostovaného materiálu.
Tuto dávku nepřekračujeme!

Používáním kompostu doplňujeme organic-
kou hmotu v půdě a ta již není mrtvou horni-
nou, nýbrž živým systémem z minerálních
látek a humusu. Taková půda je vzdušná, za-
držuje vodu, je teplá a je zdrojem živin, které
se nevyplavují a podporuje růst rostlin a zvy-
šuje odolnost proti chorobám.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Aby naše organizace mohla pokračovat ve
své činnosti pro diabetiky, musíme vyhovět
podmínkám nového občanského zákoníku
a zapsat se do veřejného rejstříku spolků
u Městského soudu v Praze. Zákonodárci si od
toho slibují přehlednost, lepší evidenci množ-
ství organizací a sdružení a vymezení jejich
činnosti. Proto svoláváme na úterý 23. června
ve 14 hodin členskou schůzi do zasedací míst-
nosti Městského úřadu. Chceme zvolit výbor
územní organizace Svazu diabetiků ČR, který
bude pracovat další čtyři roky a schválit do-
plnění našeho názvu o pobočný spolek. Naši
členové, kteří přijdou na tuto schůzi, si budou
moci zaplatit zvýhodněné vstupné na cvičení
s plaváním na letním koupališti za 150 Kč. Za
200 Kč zaplatit zájezd na termální koupaliště
na 28. července do Velkého Mederu, nebo
29. září do Dunajské Stredy. Zdarma dostanou
a se slevou si mohou koupit stéviové sladidlo
české firmy FAN Tišice. Před tím 11. června
se sejdeme na poliklinice s rodiči diabetických
dětí a s nutriční terapeutkou FN u sv. Anny Jit-
kou Andráškovou a Marianou Ludányiovou ke
zdravému stravování, zejména o prázdninách.
V pondělí 29. června v 10 hodin začínáme na
letním koupališti s cvičením a plaváním pod
vedením Mgr. Jany Sekerkové. 

Celkem 37 našich členů si užilo týdenního
rekondičního pobytu v lázních Luhačovice.
Ocenili jsme snahu vedení lázní přilákat náv-
štěvníky opravou ubytovacích zařízení, inovací
lázeňských procedur, ale i vytvořením oddy-
chové zóny v lázeňském parku. Ocenili jsme
ochotu personálu Společenského domu, pod
který patří LD Taťána, kde jsme byli ubytovaní
a který byl zcela renovován. Účastnili jsme se
kulturního programu otevírání lázeňské sezóny
a vysvěcení všech pramenů. Doufám, že jsme
splnili cíl rekondičního pobytu naučit se
správně žít s cukrovkou přizpůsobením stravo-
vání, pohybem a správnou léčbou. 

Dnes doporučuji připravit si „bramborajdu“
na oběd nebo na večeři. Na čtyři porce potře-
bujete: 600 g brambor, 3–4 vejce, 2 svazky řed-
kviček, 1 svazek jarní cibulky, 1 lžíci octa, 2
lžíce hořčice, 2 lžíce olivového oleje, sůl, pepř
a pažitku. Uvařené brambory ve slupce po vy-
chladnutí oloupat a nakrájet na kolečka, vařená
vejce nakrájet na čtvrtky, ředkvičky na ko-
lečka, přidat jemně pokrájenou cibulku, ochutit
solí, pepřem, hořčicí a octem, zakápnout ole-
jem. Vše smíchat a do mísy naskládat salátové
listy a na ně vychladlou směs bramborajdy, po-
sypat pažitkou. Z Turecka pochází osvěžující
nápoj ayran: 400 g bílého jogurtu, 200 ml
mléka, 200 ml studené vody, nebo minerálky,
sůl, led, lístky máty, nebo meduňky. Smíchat
jogurt s mlékem a vodou, mírně osolit a nechat
vychladit. Do vysoké sklenice nasypat led,
dolít vychlazenou směsí a ozdobit lístky byli-
nek. 

Zvu vás na naše letní aktivity
Marie Miškolczyová

Slavnostní zahájení výstavy rybích trofejí
proběhlo ve středu ve společenském sále nově
zrekonstruovaných prostor zámeckých kaze-
matů zámku Slavkov – Austerlitz. Vpravdě uni-
kátní výstavu pořádá Moravský a Český
rybářský svaz spolu s oddělením rybářství
a hydrologie Mendelovy univerzity v Brně
a provozovatelem zámeckých kazematů, kurá-
torem výstavy panem Michalem Vlkolenszkým.
Záštitu nad výstavou převzal starosta města
Slavkov u Brna pan Michal Boudný.

V rámci vernisáže se do zámeckých kaze-
matů sjeli vrcholní představitelé Petrova cechu
z celé České a Slovenské republiky. Za pořáda-
jící Moravský rybářský svaz jeho předseda
ing. Rudolf Milerski, CSc., za Český rybářský
svaz Ing. Jan Štípek, za Mendelovu univerzitu
prorektor prof. Petr Doležal a vedoucího oddě-
lení rybářství a hydrologie prof. Jan Mareš.

Zahájení výstavy rybích trofejí

V sále nechyběl ani viceprezident rady sloven-
ského rybářského svazu Igor Mišecha. 

Výstavu bude možno navštívit po dobu pěti
měsíců, tedy od dnešního dne až do 30. září le-
tošního roku.

Značná část vystavených exponátů předsta-
vuje úlovky členů místních organizací největ-
ších uživatelů rybářských revírů a to
moravského a českého rybářského svazu, které
sdružují přes 350 tisíc sportovních rybářů v ČR.

Doprovodným programem výstavy jsou pre-
zentace odborných škol se zaměřením na rybář-
ství, vodní hospodářství a ekologii, které mohou
zejména mládež zaujmout při rozhodování se
o svém budoucím profesním zaměření.

Výstava je instalována na ploše cca 350 m2

na kterých je k vidění přes 600 exponátů rybích
trofejí. Výstava je orientována jak na laickou,
tak na odbornou veřejnost všech věkových ka-
tegorií. mv

Rybí trofeje • Foto: 2x R. Lánský
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Motoklub Austerlitz informuje
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A Svojsíkův závod 2015 ve Znojmě

moto sezona je již v plném proudu. Po slav-
kovském obchvatu zpívají víceválcové stroje –
je to balzám na motorkářovo ucho, hlavně při
řazení! Ještě větší atmosféru zažili fandové při
návštěvě 13. ročníku Slováckého okruhu ve
Starém Městě u Uherského Hradiště dne 2. a
3. května. Před sobotními tréninky je pro kaž-
dého tradiční návštěva depa, kdo jezdí pravi-
delně tak zná jak jezdce, tak mechaniky i jejich
celé týmy. „Starák“ je prvním závodem na pří-
rodních tratích a hlavně my moraváci jsme přá-
telští. Depo je rok od roku plnější a ne jinak
tomu ylo i letos. Je škoda, že nejel Olda
Hanák, který loni na 250 SSP zajel fantastické
1. místo s 41vteřinovým náskokem na druhého
jezdce. Třída klasiků byla věnována dvěma
jezdcům, kteří závodí na jiném okruhu pan
Milan Šobáň tř. 175 ccm a pan Frenki Mrázek
tř. 750 ccm. Dalším závodem je tradiční okruh
300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. Je to

nejtěžší a nejnáročnější okruh v ČR. Opět je
nejdůležitější počasí, zima,vítr nevadí, ale jen
ať neprší. Tyto přírodňáky mají povrch tratě
hladký od běžného provozu vozidel, kde se při
deštivém počasí zdržuje vodana kterou nere-
agují pneumatiky na mokrou trať (pozn. své
o tom ví Olda Hanák, kterému se v Těrlicku
voda stala osudnou).

Mk Austerlitz pořádá 23. května na minibi-
kové tratí v areálu Maasarykova okruhu druhý
závod fechtlů. V roce 2013 bylo požádání pana
Abrháma, ten se tvářil velmi divně, ale povolil
uspořádat tento přebor. Loni jsem ho zahlédl
u zdravotního střediska jak sedí v autě – s
úsměvem vše sleduje. O polední přestávce
bylo povoleno 1 kolo všem fechtlům po Ma-
secu! Je to krásné vidět závodní veterány na
okruhu, ale je smutné, že je okruh ohrožen, a to
si myslím, že by to byla motoristická kata-
strofa, kdyby Dorna vyřadila s kalendáře Brno.

Je to neuvěřitelné, že se v tak vyspělé zemi na-
jdou peníze snad na cokoliv, jen pro Brno ne-
jsou. Po 50 letech si to okruh ani Brno
nezaslouží. Holt „Brno není Praha!“ Přijďte se
podívat na tento závod, který nemá chybu.

Dalším závodem je 6. června závod v se-
rpentinách. Předem děkuji zahrádkářům, že
nám budou tolerovat trochu hluku a omezení.
Slavkováci v mých letech rádi vzpomínají na
tradici slavkovského okruhu a fandí nám MK
Austerlitz a opravdu jako diváci přijdou
a stráví pěkný den s vůní benzínu. J.M.

Fechtl Hill Cup #6
Motoklub Austerlitz vás zve na Fechtl Hill

Cup #6, který se koná v sobotu 6. června v se-
rpetinách Slavkov–Rousínov. Registrace od
9.30 h., závod od 11 hodin. Kategorie: fechtl
úpravy, fechtl klasik, pařez, sport; pitbike do
250 ccm, Jawa a ČZ do r. v. 1964 do 175 ccm
a nad 175 ccm.

stupci slavkovského Junáka rozhodně neztratili
a jak dívky, tak chlapci obsadili místa v první
třetině výsledkové listiny. 

Celý víkend bylo krásné počasí a tak, ač závod
byl poměrně náročný, všichni zúčastnění byli
velmi spokojení. Trasa závodu vedla národním
parkem Podyjí, což ještě zvýrazňovalo příjemný
dojem z celého závodu a vlastně celého víkendu.
Závod následovala večerní hra v ulicích historic-
kého města Znojma, v neděli nás čekal kratší do-
polední program a pak cesta domů. 

Naše letošní účast ve „Svojsíkáči“ nekončí,
skauti postupují do krajského kola v Boskovi-
cích! Borci, držte se!
Benjamínci na výpravě okolo Slavkova

Naši nejmenší – benjamínci I. oddílu – se
v pátek 8. května vypravili na výlet do okolí
Slavkova. Po ranním setkání u klubovny jsme
se vydali na cestu k rybníku, kolem sídliště
Zlatá hora pokračovali k nově opraveným vo-

dojemům a dále až na Urbánek. Tady si na ohni
v kotlíku uvařili oběd, u kterého nechyběl čaj
z čerstvých bylinek, které se tak Benjamínci
naučili poznávat. Ke klubovně se malí skautíci
vraceli přes střelnici, po hranicích golfového
hřiště, na dohled zámku a kolem mokřadů
a vlakového nádraží. 

Šikovní kluci ve věku 5–7 let ušlapali za
celou výpravu více než 11 kilometrů, zahráli si
různé hry, poznávali rostliny a zvířata, učili se
rozdělávat oheň a na něm uvařit. Za odměnu je
u klubovny čekalo posezení u ohně, dobrá ve-
čeře, hraní na kytary, zpěv a další zábavné hry. 

Páteční program pokračoval v sobotu dopole-
dne úklidem klubovny a jejího okolí. Kolem po-
ledne se spokojení a unavení kluci vrátili
k rodičům a rozhodně měli doma co vyprávět.
Benjamínci se můžou těšit na další výpravu, ten-
tokrát na celý červnový víkend na brněnské pře-
hradě. Vedoucí 2. a 1. oddílu Junáka Slavkov

Ve dnech 25.–26. dubna se zúčastnily dvě
hlídky z II. oddílu Junáka Slavkov základního
kola Svojsíkova závodu ve Znojmě.

Historie podaná v dobrodružném příběhu
„Pod Hradbami“, nedaleko znojemské rotundy
z dob vlády Přemyslovců – takovou kulisu
mělo základní kolo celostátního závodu pro
skauty a skautky. Trasa závodu vedla národním
parkem Podyjí, což ještě zvýraznilo příjemný
dojem z celého závodu i celého prosluněného
víkendu. V konkurenci dvaceti tří hlídek se zá-

Stromy jsou odedávna považovány za sym-
bol růstu, síly, mohutnosti a základu věčného
koloběhu života v přírodě, díky všemu živému,
houbám, živočichům, které stromy k životu po-
třebují. Mírně kostrbatá věta, ale každého na-
padá otázka: kde berou stromy tolik životní
energie, která dokáže vytvořit mohutný kmen
jako zásobu energie pro dlouhá léta přes mnoho
lidských generací. Jakou sílou prochází živiny
až do téměř stometrových výšek a zpět do ko-
řenů, glukóza, kterou strom vytvoří díky slu-
neční energii. Mnoho literatury, náboženských
spisů a bájí uvádí, že stromy jsou skutečnou zá-
sobárnou zdravé léčivé síly, kterou i v lidském
těle aktivují. Nejen východní reformátor a mys-
litel Buddha došel svého osvícení právě pod
korunou určitého stromu. Podobné rituály rov-
něž z předkřesťanské doby 5 století před n.l.
kdy se objevují záznamy o kmenech Keltů,
kteří stromy uctívali a vytvořili stromový ka-
lendář. Keltové přiřazovali každému člověku
podle jeho data narození jeden z 21 druhů
stromů z jejich stromového kalendáře. Je to
velmi zajímavá a zábavná charakteristika

Léčivá síla, energie a krása stromů
osoby. Příkladně bříza, která je stále i u nás po-
važována za strom života a znovuobnovení pří-
rody, stavba májky se vším, co je s touto
událostí spojeno. Ke každému stromu je přiřa-
zen keltský uvítací a pozdravný rituál, oslovení
stromu: „břízo, zdravíme tebe a všechny léči-
vou energii přinášející bytosti, které jsou v tobě
a ve tvé blízkosti“. Ten, kdo oslovuje tímto uví-
tacím, nebo i svým podobným rituálem strom,
dotýká se nebo objímá strom rukama, stojí po-
hledem k východu slunce. 

V dnešním globálním světě se setkáváme se
stromy, které v přírodě nenajdeme, které si člo-

věk dá se říci sám vytvořil, vyšlechtil pro svoji
variabilitu, tvaru a barvu květů, listů i plodů
jako důležitý prvek v krajině, nebo přímo ve
městech, parcích i alejích. Příkladem jsou ja-
ponské třešně, které byly vyšlechtěny v zahra-
dách více než před 1500 léty a téměř nedávno
přivezeny do Evropy. Jsou to vesměs hybridy
rodu prunus, pod celkovým názvem sakury,
i když každá z mnoha forem má svůj název.
Nejznámější forma –kanzan- ve své domovině
v lesích Japonska a Číny dorůstá až desetime-
trových výšek. Může mít i sytě bronzové listy
a dvojité květy v hustých chomáčích. Původní
název je třešeň pilovitá. Nelze zapomenout i na
hybridní odrůdy rodu malus – jabloní které po-
chází ze Střední Asie. Mohou být též plnokvěté
s 15 okvětními listy v jednom květu. Jejich
atraktivnost spočívá nejen v květech, také
v plodech. Jsou to jádroviny, drobná jablíčka
vesměs na dlouhých stopkách velikosti od 1 do
4 cm. Mohou mít i purpurové listy jako sakury
a plody od tmavě purpurové přes červenou, žlu-
tou i zelenou v různých odstínech.

M. Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

Junáci ve Znojmě • Foto: archiv Junáka

Hybrid Prunus jamasakura • Foto: M. Hrabovský
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Hledáme spolupracovníky
Ne každý si troufne hrát na jevišti, ale di-

vadlo není jen o hraní. Neméně důležitou roli
hrají ti, kteří jsou schovaní za portálem, či sedí
za technickými pulty.

V Divadelním spolku jsme se za poslední tři
roky hodně rozrostli a tudíž i rozšířili svůj re-
pertoár. Během nedávného divadelního festi-
valu, na jehož organizaci se náš spolek podílel
nemalou měrou, jsme si uvědomili akutní po-
třebu sehnat minimálně ještě jednoho, raději
dva, techniky. Práce technika obnáší obsluhu
zvukařského pultu a osvětlovací techniky.

Proto bychom velmi rádi uvítali do svých
řad šikovného muže, který by byl ochoten
s námi spolupracovat při divadelních předsta-
veních. Také bychom uvítali spolupráci ši-
kovné ženy na úpravách nebo tvorbě kostýmů.
Kdyby se našel i ochotný muzikant klávesista,
nebo kytarista, vůbec bychom se nezlobili,
kdyby nám nabídl spolupráci. Pokud máte chuť
podílet se na tak krásném díle, jakým divadlo
bez pochyby je, přijďte mezi nás.

Uvidíte, že nemusíte být ani herci, abyste
okusili magickou přitažlivost „prknen“, co
znamenají svět. Kontakt do divadla DSSlav-
kov@seznam.cz. ln

Čtvrtý ročník festivalu, Slavkovské diva-
delní dny, je za námi. Byl věnován hlavně
dětem, protože v předchozích letech byly fes-
tivalové repertoáry určeny téměř výhradně do-
spělým a děti si kromě školního představení
svého žánru moc neužily. Nasměrování festi-
valu k dětem se projevilo také v cenách vstup-
ného, které pro děti a jejich doprovod bylo
snížené, a novinka festivalu, sobotní work -

Jaký byl divadelní festival?
shop, byl včetně malování na obličej, zcela
zdarma. 

Na festival přijelo sedm souborů, aby potě-
šilo svým uměním všechny milovníky pohá-
dek, nejen děti, ale i dospělé. Organizátoři
napnuli své síly a čtyři dny téměř veškerý
volný čas prodlévali v prostorách SC Bona-
parte, aby byli k dispozici nejen příchozím
návštěvníkům, ale také divadelním souborům,

o které bylo třeba se
postarat. Všem organi-
zátorům a jejich spolupracovníkům velmi dě-
kujeme. Bez vás by se festival nemohl
uskutečnit. 

Zároveň také zveme všechny festivalové
příznivce na půlkulatý pátý ročník Slavkov-
ských divadelních dnů 2016.

Pořadatelé SDD 2015

První festivalový večer patřil premiéře
autorské pohádky Čertův mlýn. Ochotníci
z domácího Divadelního spolku rozehráli na
jevišti čertovskou taškařici, plnou písniček.
Režisér Stanislav Olbricht dokázal nastudovat
pohádku, s deseti herci a několika alternanty,
za necelé čtyři měsíce. V hlavní roli vojáka,
švarného a nebojácného Vendelína se předsta-
vil a zpíval Martin Bár, jeho milou Andulku
hrála a zpívala Anežka Šujanová. Po roli hos-
podské v Truffaldinovi si další hospodskou

Na jevišti „Bonapartu“ řádili čerti
střihla Elena Knotková, jejího syna Honzíka
Ondra Mlčoch. Podruhé jsme mohli na jevišti
vidět Zdišku Sisi Novákovou v roli krejčího
Nitky. Úplně poprvé se na jevišti zaskvěly dvě
nové herečky. V roli rychtářky to byla Silvie
Makovská a v roli pubertální čertice Pižďuchy
jsme mohli vidět Petru Jeřábkovou, která dává
tušit, že v ní dřímá velký komediální talent. Co
se týče komediálnosti, tak zde režisér vsadil na
jistotu, když do otce a matky čertí famílie ob-
sadil Marka Kuchtu a Janu Šustkovou, kteří si
rodičovské role náležitě užívali. Druhou puber-
tální dceru Blešnici ztvárnila Lucie Hložková.
Lucčina maminka, paní Dáša spolupracuje se
souborem jako maskérka a diváci měli mož-
nost po Dračí princezně nyní podruhé ocenit
její skvělé masky, které dokázala vykouzlit na
obličejích herců.

Také je třeba ocenit techniky Miloše Šaňka,
Honzu Matyáše a Mirka Slováčka ml., kteří
dokázali pomocí audiovizuálních efektů dotvo-
řit scénu pohádky.

Další představení pohádky Čertův mlýn bu-
dete moci vidět 9. května v 16 hodin, opět
v sále SC Bonaparte. ln

Divadelní Spolek Slavkov u Brna uvádí
znovu na scénu komedii Kostlivec ve skříni,
která byla předloni, z důvodu odchodu někte-
rých herců, předčasně stažena z aktivního re-
pertoáru, což u mnohých diváků, kteří ji
nestihli shlédnout, vyvolalo zklamání.

Režisér hry, Marek Kuchta, se spolu se zby-
lými protagonisty rozhodli inscenaci obnovit
a přeobsadili volné role novými herci. V kaž-
dém případě ústřední dvojice Milan Hrazdílek
- Elena Knotková zůstává. V hlavní roli Anduly
budete moci nově vidět Moniku Ušalovou,
která zazářila vloni v Truffaldinovi jako Sme-
raldina. V dalších nově obsazených rolích pak
uvidíte Radima Kachlíře jako Dr. Bidla, v ro-

Kostlivec opět na scéně
lích novomanželů Roberta a Amálky Bedlo-
vých se představí Pavel Hrazdil a Jana Šile-
rová-Svobodová. Role extravagantního frizéra
Mydlinky se zhostí sám pan režisér a akčního
policistu si zahraje Pavel Šujan.

Vy, kteří jste původní verzi komedie viděli
jste právě zjistili, že vlastně nadpoloviční vět-
šina obsazení je nová, a tudíž se bude na co
těšit, protože nové obsazení slibuje opravdu
nevšední zábavu.

A na kdy se máme těšit?
V předvečer Dnů Slavkova, ve čtvrtek 28.

května v 19 h. v sále SC Bonaparte bude od-
halen nový Kostlivec ve skříni. Čí kostlivec
to bude, to se nechte překvapit. LN

Součástí programu Dnů Slavkova, jsou i tra-
diční kostýmované prohlídky o.s. Per Vobis.
Návštěvníci se humornou veršovanou formou
seznámí s osobami, které žily na slavkovském
zámku od jeho založení Dominikem  Ondře-
jem až po posledního majitele slavkovského
sídla. Potkají se s nejvýznamnějšími členy
rodu Kouniců a samozřejmě zde nebude chy-
bět císař Napoleon, který sice na slavkovském
zámku nežil, ale proslavil ho svojí vítěznou bi-
tvou, která se odehrála nedaleko Slavkova.
Budou jistě překvapeni i důležitou a váženou

Kostýmované prohlídky na zámku
osobností, která v tento den navštíví slavkov-
ský zámek.

Věříme, že se návštěvníci pobaví a získají
i zajímavé informace o zámeckých pánech
a jejich životě na zámku.

Kostýmované prohlídky se uskuteční v so-
botu 30. 5. v 10 a 11 hod. dopoledne a ve
13.30, 14.30 a 15.30 hod. odpoledne. Vstu-
penky lze rezervovat v pokladně zámku tel.
544 227 548.

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme pří-
jemnou zábavu. Ilona Zyková, o.s. Per Vobis

Otvírá se skleník s kaktusy
Přijďte si prohlédnout jednu z největších

soukromých sbírek kaktusů v ČR. Po tříletém
uzavření a stěhování otevírá skleník ve Slav-
kově u Brna Mgr. Vladimír Ryšavý. Na ploše
100 m2 můžete vidět tisíce rostlin od těch nej-
menších až po 80 let staré kusy. Prohlídka je
zdarma, pořizování obrazových materiálů do-
voleno. Skleník se nachází v Bučovické ulici
361 ve Slavkově u Brna, vchod do skleníku je
ovšem z Bezručovy ulice (asi 100 m od křižo-
vatky s Havlíčkovou ulicí.

Otevřeno pro veřejnost bude v sobotu 23.
května od 9 do 16 hod.

Fotbal v červnu
V měsíci červnu bude zakončen soutěžní

ročník 2014/2015 na městském stadionu tě-
mito mistrovskými zápasy:
So 13. 6. dorost Slavkov–Drnovice, 14.15 h.

Slavkov A–Velké Pavlovice, 16.30 h.
Ne 14. 6. st. a ml. žáci Slavkov–Drnovice, 9.00

a 10.45 h.
St. přípravka již svoji soutěž dohrála.
VV SK děkuje všem hráčům za jejich dobré

a snaživé výkony, funkcionářům za jejich obě-
tavou práci, sponzorům a věrným fanouškům
za návštěvy a povzbuzování.

Nový soutěžní ročník 2015/2016 bude zahá-
jen pravděpodobně počátkem srpna! Do té
doby se těšíme na shledanou. rs

Čertův mlýn • Foto: L. Nosková
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Rybářské závody
Moravský rybářský svaz, místní organizace

Slavkov u Brna, pořádá v sobotu dne 30.
května na velkém rybníku tradiční rybářské zá-
vody. Soutěž bude rozdělena do čtyř kategorií:
děvčata, chlapci, ženy a muži. Prezentace je od
6 hodin u technických budov na východní
hrázi. Srdečně zveme začínající rybaříky z řad
potěru a dorostu, ale také ostřílené rybářky
a rybáře. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné
a pěkné ceny. Pozvání patří nejen soutěžícím,
ale i široké veřejnosti. Přijděte fandit sportov-
nímu rybolovu a především naší mládeži. Na-
chystáno pro vás bude také velmi pestré
a bohaté občerstvení. Za MRS Petr Zvonek

Před pár dny jsem uvedl článek o úklidu Slav-
kova. Tehdy jsem předem oslovil k této akci
„Ukliďme Česko“ funkcionáře výboru, členy ry-
bářské stráže, spoustu přátel a kamarádů nejen
z řad rybářů. Bylo to svolané moc narychlo.
Někdo se omluvil ale většina neodpověděla na
e-mailovou výzvu ani na SMS zprávu. Přesto
jsme v sestavě šesti dospělých a čtyř dětí uklidili
naplánovaný úsek kolem Litavy, obou rybníků,
Nížkovického potoka a hlavně nejvíce zaneřádě-
nou část mezi obchvatem a železnicí. A právě
zde jsme nasbírali dvacet sedm plných pytlů od-
padu, pneumatik a jiného nepořádku. Nutno
dodat, že po dvou prvních jarních rybářských bri-
gádách, které se uskutečnily v březnu a v dubnu
bylo kolem samotných rybníků důkladně ukli-
zeno. Po deseti dnech jsem obešel velký a malý
rybník a k mému nechtěnému úžasu jsem nalezl
opět nepořádek, který na březích, kolem stromů

Co všechno dokážou rybáři
a v jejich dutinách zde úmyslně ponechali právě
rybáři. Když si rybář za relaxací, odpočinkem
a sportovním rybolovem dovede k vodě přinést
návnady, a svačinku s pitím, měl by si ty obaly
a vlasce po sobě také odnést domů. Bohužel
opak je ve Slavkově běžným pravidlem. Dle bliž-
ších podmínek výkonu rybářského práva je v ka-
pitole XIII – Chování při lovu, v odstavci 3 jasně
uvedeno, že v okruhu tří metrů od prutů musí být
lovícím udržován pořádek. Kontrola, kterou pro-
vádí členové rybářské stráže může rybáři na dobu
nezbytně nutnou zabavit povolenku k lovu,
dokud neuklidí nepořádek v jeho okolí. Mám
dojem, že ve Slavkově, kde má naše organizace
pro revír Cézava 2 a Cézava 2A hned dvanáct
členů rybářské stráže, je ze strany těchto veřej-
ných činitelův něco v nepořádku. Nepřeji ni-
komu, co musejí prožívat brigádníci, kteří sečou
travnaté břehy rybníka a přitom co chvíli čistí
křovinořez od namotaného vlasce na hřídeli,
nebo když naberou na strunu či lištu ve vysoké
trávě pěkně uloženou nástražní rybičku nebo psí
exkrement. Stává se mi velmi často, že mne oslo-
vují rybáři, kdy budeme vysazovat a kolik tam
toho dáme. Když vidím jejich následné chování,
raději bych jim neodpovídal. Nechci házet
všechny do jednoho pytle, bohužel skutečnost je
taková. Bylo mi trapné a proti srsti, když děti
z kroužku, náš vyrůstající rybářský potěr, uklízely
plastové láhve od piva, krabičky od nástrah a ci-
garet, které zde  zanechali právě jejich starší kole-
gové RYBÁŘI HOVADA. Chtěl bych touto
cestou poděkovat de se tiletým klukům, kteří se
zmiňované akce při úklidu zúčastnili a jsou tak
příkladem všem dospělým členům naší rybářské
organizace. Jmenovitě Milanu Stehlíkovi a Pa-
triku Pospíšilovi. Velmi by mne potěšilo, kdyby
tento článek někoho oslovil a nastartoval jeho
myšlení. Petr Zvonek

Již druhým rokem byla na sobotu 18. dubna
vyhlášena celorepubliková akce „Ukliďme
Česko“. Tato se zaměřuje především na likvi-
daci a úklid černých skládek a zapojují se do
ní města a obce z celé naší země. Starosta Slav-
kova pan Michal Boudný, se nechal inspirovat
touto myšlenkou a v letošním roce inicioval
tuto prospěšnou akci i v našem městě. Oslovil
spolky a organizace a zároveň vyzval i ostatní
občany k této dobrovolné brigádě. Toho se
chytlo hned několik sadařů a již v týdnu ukli-
dili remízek ve vinohradech. V sobotu ráno se
nás sešlo u kašny před radnicí pár desítek. Od
domácích víkendových povinností, si od
plotny odskočilo na celé dopoledne hned šest

Uklízeli jsme Slavkov
žen. Zahanbit se nenechala ani mládež z řad
rybářů a Junáka. Po rozdělení lokalit jsme vy-
razili za smysluplným cílem, udělat něco pro
přírodu a ekologii. Členové SDH čistili serpen-
týny a především mez pod bývalou násypkou.
Junák společně se SOS poklidili část vinohrad
kolem Frédské cesty. Starosta a přítomné ženy
vzaly útokem oblast vlakového nádraží a ry-
báři se zaměřili na úsek mezi obchvatem a že-
lezniční tratí. Myslivci měli na sobotu předem
naplánovanou brigádu a s podporou technic-
kých služeb a pod patronací odboru životního
prostředí vysadili přes sto listnatých stromků
na nad oborou. V rámci následné akce „Den
Země “, která se uskutečnila ve středu, se žáci

ZŠ Tyršova seznámili mimo jiné s provozem
kompostárny, která zpracovává biologicky roz-
ložitelný odpad a poté posbírali nepořádek
kolem silnice Na Holubáku. Za podpory
TSMS bylo následně svezeno a předáno k li-
kvidaci do Respona celkem 17 m3 = 2400kg
směsného komunálního odpadu, 33 kusů pneu-
matik, dvě ledničky, dvě televize a osm auto-
baterií. Určitě je ve městě mnoho  dalších
lokalit, které by takový úklid taktéž potřebo-
valy ale to by bylo potřeba více rukou a nad-
šení. Věřím, že v příštím roce se nás sejde více
a pomůžeme tak očistit a ozdravit další části
města, ve kterém společně žijeme se svými
blízkými a rodinami. Petr Zvonek

Úklid okolí Slavkova • Foto: 3x R. Lánský

Nepořádek po rybářích • Foto: 2x P. Zvonek

Rybářské závodsy • Foto: archiv rybářů
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Poštovní známka s razítkem je malý kousek
papíru přilepený na obálku a prokazuje, že ode-
silatel zásilky zaplatil za její doručení a tak patří
mezi ceniny. Poštovní známka časem přesáhla
svoje původní logistické určení. Provedení čet-
ných známek je vlastně umělecké dílo v malém,
na kterém se podíleli významní grafici a pre-
cizní rytci. Neocenitelnou funkci získala pro
stát poštovní známka svým propagačním uži-
tím. Stala se prostředkem pro připomínku nebo
k uctění význačných osobností či událostí. Zna-
leckým posuzováním známek se zabývá filate-
lie. Sbírání cenin patří mezi rozšířené
sběratelské záliby a známky jako zboží předsta-
vují významný obchodní artikl. 

Filatelie je obor, který u poštovních známek
a kolků posuzuje jejich vzhled, výrobu a způsob
použití po jejich zavedení do oběhu. Nejeden fi-
latelista studuje i raritní známky z katalogů
a přitom nepředpokládá, že je bude kdy vlastnit.
Raritních známek se dochovalo vždy jen velmi
málo kusů a ty jsou v muzeích nebo v trezorech
soukromých sbírek. Některé extra vzácné exem-
pláře mohou mít vysokou až horentní cenu.

Slavkovské známky
Podnět k tisku slavkovských známek nale-

zneme v zápise ze schůze Národního výboru ve
Slavkově u Brna, dne 15. května 1945 a citují
jej Slavkovské noviny č. 20 z roku 1945:

Jsou slavkovské známky poštovní známky?
„Na doporučení místního velitele RA, že je

nutno obnovit poštovní styk, alespoň v obvodu
poštovního úřadu Slavkov, bylo rozhodnuto
k usnadnění poštovního styku s obcemi patří-
cími k našemu poštovnímu obvodu vydati pro-
zatímní známky v hodnotě 60 h a 1,20 Kč. Tyto
známky se budou prodávat s příplatkem 40 a 80
haléřů, který bude věnován fondu pro slavkov-
ské občany poškozené bombardováním. Návrh
byl jednomyslně přijat a provedením kresby, ry-
tiny a tisku byl pověřen člen NV Karel Strašil,
typograf. Vydání známek musí být provedeno
urychleně, neboť dosavadní poštmistr známky
a ostatní ceniny z pošty při útěku odvezl s sebou.“ 

Známky se tiskly 17. května 1945 v tiskárně
Řetický a Vencelides ve
Slavkově u Brna. Výrobu
a přejímku díla popisuje
„Protokol“ sepsaný 18.
května 1945 o 1 hodině po
půlnoci. Uvedená citace
protokolu postihuje jen stě-
žejní část textu: „Ve shora
uvedené tiskárně bylo dnes
vyrobeno 6000 kusů (slovy
šest tisíc) známek po 60 hal.
A 6000 kusů (slovy šest
tisíc) známek po 1,20 Kč za
přítomnosti níže podepsa-
ných. Výroba známek zapo-
čala dne 17. 5. 1945 ve
13.00 hodin a skončila 18.
5. 1945 v 1.00 hodinu.
Známky byly tištěny ze
štočku, vyrytého do olova
po jednom kuse.“

Filatelistické listy – odborný
 čtrnáctideník pro sběratele známek

První poválečné číslo vyšlo 23. března 1946
v Brně. Od úvodního čísla se začal uveřejňovat
seriál článků o tisku známek těsně po přechodu
válečné fronty. Autor, který psal pod značkou
-jch-, pojmenoval známky i celé pojednání
o nich názvem: „Revoluční známky“.  

Filatelistické listy, ročník I., číslo 6, ze dne
15. června 1946 přinesly na str. 88–89 popis ge-
neze i finále emise slavkovských známek. Kdo
dal podnět k vydání a jak proběhl tisk, víme
z předchozího textu. O následném vývoji
a konci píše autor -jch- následující:

„Známky vyprodala slavkovská pošta za pět
dnů, to je 23. května. Krátce poté zabavilo poš-
tovní ředitelství v Brně z příkazu ministerstva
štočky i slavnostní razítko, nacházející se na
slavkovské poště. Na této poště bylo pak vyvě-
šeno úřední oznámení, že slavkovské tisky ne-
byly uznány ministerstvem pošt za poštovní
známky a celá částka za ně stržená 19 000
K byla dána Zemskému národnímu výboru
v Brně k volné dispozici.“

Odpověď na otázku z nadpisu
„Slavkovské známky byly vydány Okresním

národním výborem ve Slavkově a byly jim také
v místním tisku publikovány. Prodávány byly na
poště všem zájemcům. Bylo jich poštovně, i když
velmi problematicky, v místě užíváno. Možno je
proto označit za místní vydání.“  Konstatuje ve
Filatelistických listech autor článku. 

Slavkovské tisky byly proto jen soukromým
filatelistickým počinem pro malý okruh zá-
jemců. Za oficiální, státní emisi se považují jen
ty známky, které deklarovala, nechala zhotovit
a do oběhu uvedla poštovní správa jako nosi-
telka poštovního regálu. Dopravovat poštovní
zásilky za úplatu po celém území byla výhradní
výsada státu za dohledu ministerstva pošt. 

Na závěr dialog autora s anonymním filate-
listickým expertem:„ … uznávám, že označení
revoluční známky plně nesedí. Snad hlavně
proto, že v jejich pozadí stojí často počítající
spekulant. Oficiální, státní vydání to nejsou…“
a starý pán se usmál. „… vždyť jsou revoluční.
Přiznám se, že některé z nich sbírám. Ty, u nichž
jsem našel důvod, abych je do sbírky vřadil:
pravomoc vydavatele, poštovní prodej či sku-
tečné užívání. Závažnější důvod najdete u jed-
notlivých revolučních vydání málokdy. Ostatně
je to věc názoru na sbírání a filatelii vůbec; ofi-
ciální stanovisko tu není a vytvořit by se snad
ani nedalo.“
Z archivních materiálů vypsal PaedDr. Karel Häring

Autor publikace Stanislav Stejskal
se zaměřil na čtyři události-příběhy
z let první republiky i pová-
lečné doby. V prvním z nich
se věnuje působení Martina
Leciána ve městě a okolí
v letech 1926–1927, tedy
muže, pro něhož byly lou-
peže a krádeže běžnou denní
činností.

Ve druhém se věnuje pře-
letu vzducholodi Italia přes
území Moravy a regionu
v dubnu 1928 na cestě k se-
vernímu pólu, která poutala
pozornost celého světa a na

jejíž palubě byl také český vědec Fran-
tišek Běhounek.

Dva příběhy jsou věno-
vány leteckým nehodám vo-
jenských strojů, ke kterým
došlo na Slavkovsku v le-
tech 1956 a 1958 a kdy in-
formace o těchto událostech
nemohly být z důvodu udr-
žování státního a vojenského
tajemství dosud zveřejněny.

Brožuru bude možné si
zakoupit v prodejně Tabák
Šafářová a rovněž tak
během Dnů Slavkova a Sva-
tourbanských hodů. red.

Právě vychází: Stalo se ve Slavkově, na Slavkovsku
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Slavkovský pivovar

Datum                                    hod.     akce/místo konání pořadatel

6. 6.                  11.00   Fechtl Hill Cup #6. Serpentiny na Rousínov                                                            MK Austerlitz
10. 6.                  17.00   Mistr Jan Hus. Přednáška Mgr. J. Sladkého o životě MJH, Husův dům                                 CČSH
11. 6.–30 .8.                   Prodejní výstava šperků Ireny Lochmanové a fotografií Věry Kohoutkové                           ZS-A
12.–14. 6.                       Festa Teatrale – oslavy 20. ročníku festivalu Concentus Moraviae
13. 6.         9.00–21.00   Prohlídky speciální květinové trasy                                                                                   ZS-A
13. 6.                  21.00   Koncert souboru Collegium Marianum doplněný tancem Gudrun Skamletz, Historický sál   ZS-A
13. 6.                  22.15   Ohňové obrazy Vivat Concentus Moravie v zámeckém parku (vstup volný)
13. 6.                  23.00   Půlnoční vyprávění zpěváka M. Beasleyho, zámecká kaple                                           ZS-A
14. 6.                    8.30   Nedělní mše svatá s varhanním doprovodem Guida Moriniho           farní kostel Vzkříšení Páně
14. 6.       10.00–17.30   Recitar cantando – workshop pro zpěváky otevřený veřejnosti s Marcem Beasleym

a Stefanem Roccoem           ZS-A, město Slavkov u Brna, Mezinár. centrum slovanské hudby Brno
13.–19. 6.                       Výstava květinových vazeb, vernisáž výstavy 12. 6. v 18 h. salla terrena ZS-A

                                      ZS-A, město Slavkov u Brna, Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno
18. 6.–6. 9.                     Výstava panenek v háčkovaných šatech (vernisáž 18. 6. v 16.30 Rubensův sál ZS-A)         ZS-A
20. 6.                  14.15   Babské hody, od 19 hodin v SC Bonaparte taneční zábava, doprovází Sebranka       ženy-stárky
21. 6.             13,14,15   Šípková Růženka na zámku – pohádka v prohl. trase ZS-A; nutná rezervace předem       ZS-A
21. 6.                  20.30   Komici s.r.o., nádvoří zámku                                                                           ZS-A, MK-promusic
27. 6.         9.00–17.00   Oldtimer festival 2015 – setkání auto-moto veteránů v zámeckém parku           ZS-A, AGM CZ
Trvající výstavy:               Výstava Mnoho tváří krajky (do 7. 6.)                                                                                      ZS-A
                                      Jablko se ne/kouše – výstava počítačů Apple (do 14. 6.)                                                          ZS-A
                                      Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše – pohádková výstava pro děti                        ZS-A
                                      Slavkovské restaurování (do 12. 6.)                                                                                          ZS-A

KVĚTEN
30. 5. sobota Slavnostní naražení Císařského piva na Dnech

Slavkova
ČERVEN

1. 6. pondělí Nová měsíční nabídka jídel
3. 6. středa Pivo měsíce Slavkovský Fantasia Ale 14%

12. 6. pátek od 16 h. uzavřena pouze restaurace (obě za-
hrádky budou v provozu)

20. 6. sobota SVATBA celý den pivovar uzavřen.

Hádanka z č. 4 byla z těch jednodušších
a odpovídal tomu i počet správných odpovědí.
Správná odpověď zní: výstavba rodinných
domků v areálu bývalého Elektroodbytu ve
Slovanské ulici. 

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři

Znáte dobře svoje město?

SOUTĚŽ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

výherci: Milada Sáčková, Ludmila Špidlová
a Jana Kyjovská. Výherci si mohou u nás v re-
dakci (Brněnská 642) vyzdvednout knihu dle
vlastního výběru.

Dnešní hádanka:
Kde se nachází místo na fotografii? Fotogra-
fie je z 60. let minulého století, takže i toto
místo doznalo pár změn.

Svoje odpovědi pište mailem na adresu:
info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu Slav-
kovský zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři
výherce, kteří si u nás v redakci mohou vybrat
z naší nabídky libovolnou knihu.

Na odpovědi čekáme do 16. června. red.

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVEN 2015

Beseda o změnách na silnici
V sobotu 18. dubna v dopoledních hodinách

proběhla Beseda o silniční provoze v prosto-
rách malého sálu KC Bonaparte ve Slavkově
u Brna. Účastníci se dozvěděli od pana Jiřího
Kyjovského aktuální změny v předpisech ří-
zení motorových vozidel.

Od velitele Městské policie Slavkov u Brna
pana Smejsíka zkušenosti a důvody změn
v dopravním značení v našem městě. Četnými
dotazy si všichni oživili správné řešení doprav-
ních situací nejen při řízení motorových vozi-
del. Motoklub Austerlitz by rád alespoň touto
cestou poděkoval za čas věnovaný osvětě panu
Jiřímu Kyjovskému a veliteli Městské policie
panu Smejsíku. Městu Slavkov u Brna děku-
jeme za poskytnutí prostor. za MK JZ

V neděli 26. dubna se brzy ráno sešli milov-
níci přírody na vycházce za ptačím zpěvem. Je-
jich cílem byla lokalita 13 jezer a mokřad
Šámy. Vítání ptačího zpěvu je načasováno do
probouzející se jarní přírody, a to doslova, pro-
tože i začátek vycházky je určen na brzké ranní
hodiny, kdy ptáci nejvíce zpívají.

A věřte, že stojí za to si přivstat. Možnost
pozorovat ptáky, poznat nové druhy a pořídit
si kvalitní fotografie využilo tentokrát 24 mi-

Vítání ptačího zpěvu
lovníků přírody. Během vycházky ukazují ve-
doucí exkurzí, co kde létá a zpívá, povídají
o určování ptáků, o jejich životě a ochraně.
Letos jsme pozorovali 46 ptačích druhů.

Prožili jsme příjemné dopoledne plné no-
vých a zajímavých poznatků. Pro mnohé účast-
níky bylo překvapující, kolik je v okolní
přírodě ukryto zajímavostí a tajemství, kolem
kterých chodíme bez povšimnutí.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Podrobný program kina Jas najdete na 

www.veslavkove.cz

Změny na silnici • Foto: archiv



Běh do vrchu
V rámci závodů celoroční oddílové soutěže jsme

uspořádali již třetí ročník běhu do vrchu na slav-
kovském stadionu. I přes silné poryvy větru a sně-
hovou smršť, které nás provázely při vytyčování
trasy závodu, se podařilo vše výborně připravit.
Nakonec se počasí umoudřilo a téměř po celou
dobu závodů svítilo sluníčko.

Na startovní čáru běhu se postavilo celkem 44
členů atletického oddílu. Délka trati se mírně lišila
podle věkových kategorií. Hlavní část běhu na
vrchol kopce byla pro všechny soutěžící stejná.
Všichni účastníci se s nástrahami závodu obstojně
vypořádali. Tři nejlepší v každé kategorii obdrželi
medaile a diplomy a všichni závodníci pak drobné
ceny.

Čokoládová tretra
V letošním roce se podnik „Čokoládová tretra“,

který spadá pod ostravskou Zlatou tretru, rozšířil
i na jižní Moravu. Po celé ČR probíhá několik kva-
lifikačních kol, jejichž vítězi postupují do semifi-
nále hlavního závodu ve Vítkovicích. Atletka
slavkovského klubu Natálie Křížková vybojovala
na vyškovském mítinku v běhu na 300 metrů bron-

Z činnosti mladých slavkovských atletů v jarním období
zovou medaili časem 48,90 sekundy. Dařilo se jí
také v brněnském kole, kde svůj čas ještě vylepšila
na 48,06 s a obsadila 6. místo. Další náš atlet Jan
Fiala získal v běhu na 100 metrů krásné 2. místo
časem 16,49 s a od postupu do Ostravy ho dělilo
pouhých 26 setin sekundy. I mnozí další mladí
slavkovští běžci předvedli velmi dobré výkony
a výborně se prezentovali v početné a kvalitní kon-
kurenci.

Vydařený úvodní závod
Družstvo nejstarších slavkovských atletů, do-

plněné o některé mladší, se zúčastnilo prvního zá-
vodu brněnského kola v atletice, které se konalo
v Brně-Bystrci při ZŠ Laštůvkova. Kola jsou cel-
kem čtyři, nejlepší dvě družstva postupují na finále
Jižní Moravy.

Do kategorie mladšího žactva věkem spadá jen
pár jedinců slavkovského atletického oddílu.
I přesto se tito sportovci dokázali statečně poměřit
s o dva tři roky staršími konkurenty z ostatních od-
dílů a rozhodně neudělali ostudu. Naopak – abso-
lutně nejlepší závodnicí úvodního brněnského kola,
se ziskem 20 bodů, byla slavkovská reprezentantka

Natálie Křížková, která dominovala v závodě na
60 m překážek a v běhu na 150 m skončila druhá
o pouhých 7 setin sekundy. I ostatní slavkovští at-
leti se dobře předvedli a podařilo se jim dosáhnout
bodovaných umístění. 

Druhé kolo soutěže pokračuje 14. května na sta-
dionu Moravské Slavie na ulici Vojtova.

Zahajovací atletické závody
Mladí atleti z oddílu Atletika Slavkov u Brna se

v sobotu 25. 4. zúčastnili tradičních zahajovacích
závodů na venkovní dráze, které se konaly na sta-
diónu brněnské Moravské Slavie. S ohledem na
úspěchy našich svěřenců v minulých letech jsme
i letos očekávali dobré výsledky. Výkony takřka 30
mladých slavkovských atletů však tato očekávání
dokonce předčily. 

Na stadion na ulici Vojtova jsme dorazili krátce
po osmé hodině, abychom se stihli řádně zapsat
a poctivě rozcvičit. Vlastní závod začínal již v 9:00
prvními rozběhy překážkového běhu na 60m. Poté
se začalo soutěžit i na ostatních sektorech – skoky
do dálky i do výšky, hladké běhy a vrhy koulí. Po-
časí bylo doslova letní a připravilo pro závodníky
i diváky příjemné prostředí a atraktivní podívanou.

Závodu se zúčastnilo 350 atletů z takřka 20 atle-
tických klubů a oddílů z celé České republiky.
Kromě nejstarší kategorie měli slavkovští atleti za-
stoupení ve všech ostatních skupinách. Ve všech
kategoriích se jim také podařilo výborně předvést
a několikrát dosáhnout i na některý z cenných kovů. 

Mezi nejúspěšnější reprezentanty slavkovské at-
letiky patří Marek Hrubý, Julie Kachlířová, Jakub
Sovadina, Natálie Křížková, Jan Fiala, Sarah Vin-
klerová, Tereza Stehlíková a Kateřina Zemánková.

Medailistům i všem další reprezentantům gratu-
lujeme ke krásným výkonům. Trenéři

Čokoládová tretra • Foto: archiv atletů

Slavkovští atleti • Foto: archiv atletů
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