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Jarní uzavírky
Začátek jara začal na našich silnicích tra-

dičně. Opravami. Na D1 se vrátili stavbaři na
pravou stranu mostu u Rohlenky, železnice
mají výluky a to hlavní je oprava povrchu
a mostů na obchvatu, která se přímo dotýká
našeho města. Ač je to komunikace vlastněná
a spravovaná státem, veškerá negativa stejně
padnou na moji hlavu. Ostatně není to po-

prvé. Naše město se tak na pár týdnů vrací do doby „předobch-
vatové“ nebo též do situace, kterou denně zažívají
v Bučovicích, Kuřimi, nebo nově v Černé Hoře. Příslušné státní
a krajské orgány a policie neměly mnoho variant k výběru

Michal Boudný
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Náměstí mění svou tvář

Palackého náměstí koncem 19. století • Foto: archiv

Palackého náměstí v roce 1958 • Foto: archiv

Detail výzdoby (r. 1958) • Foto: archiv

K článku na straně 7
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(Dokončení ze str. 1)

tohoto roku by se bagry již mohly zakousnout
do země a vyrazit na východ! Spoustě výletní-
kům a lidem jezdícím do práce na kole po ko-
munikaci I/50 se uleví, že krátký úsek státní
silnice již nikdy nebudou muset použít.

Mezi další projekty, o kterých jsme často in-
formovali, a když přijdou, tak nastává zděšení,
jsou výměna kanalizace v Jiráskově ulici a od-
stranění havarijních zídek na náměstí. Vodo-
vody a kanalizace Vyškov daly do svého
investičního plánu výměnu vodovodu a odpad-
ního potrubí, které je před kolapsem a kapacitně
nevyhovuje, což pociťují hlavně lidé žijící na
pravé straně ulice při přívalových deštích. Dě-
kuji, že se VaK o svůj majetek řádně stará a roz-
šiřuje jej. Pro mnohé samozřejmost, ale věřte,
že dostat milionové investice tam či tam samo-
zřejmost není. Vedení města nechalo zpracovat
tři studie, které řeší kompletní rekonstrukci
ulice. Občané vybrali variantu třetí, ale ouha,
vodovody by nám neumožnily vrátit stromy,
které padly. Proto se udělala čtvrtá varianta,
která navrácení dřevin umožňuje. Nyní stav, jak
jej vidíte, zůstává a kácet se již nic nebude.
Chápu, že někomu smrky a borovice, které by
nám záviděl kdejaký les, chybí, ale jinak potrubí
klást nelze. Stromy se na své místo vrátí, a to
v podobě listnaté, okrasné. Ostatně o tom, že
nám jde o zachování stromů v opravovaných
ulicích, svědčí i fakt, že vyjednáváme s VaK
o navrácení stromů v Bučovické ulici. Nabízíme
přitom řešení vysazení stromů, které v bu-
doucnu nebudou poškozovat nové potrubí. 

Další fázi revitalizace Palackého náměstí
jsme rovněž několikrát zmiňovali a vysvětlení
je jednoduché. Okrasné zdivo, které už dávno
není okrasné, půjde pryč a na jeho místě ne-
bude nic. Jen kamenná obruba a vysvahovaná
zatravněná plocha. Volné prostranství, tak jak
známe z prvorepublikových fotek. Vše pod do-
hledem architektů a památkářů. Zůstane jen
lípa z roku 1919 a stříbrný smrk a – volné pro-
stranství s trávníkem! Mimochodem, při zahá-
jení vzpomínkových akcí bitvy u Slavkova
v loňském roce se o zdivo na rondelu před SC
Bonaparte jeden významný host opřel a pak mi
dvě cihly podal do ruky se slovy: opatrně…!

Dovolte mi, milí čtenáři, ještě pár pozvánek.
Sedmého dubna uklízíme Slavkov v rámci
akce Ukliďme Česko. Pokud máte tipy na
černé skládky, tak mi je sdělte (starosta@meu-
slavkov.cz). Věřím, že účast bude stejně velká
jako v minulých ročnících a do ulic i odlehlých
částí nás vyrazí přes stovku. Čtrnáctého dubna
bude slavnostně otevřen atletický stadion, a to
 rovnou žáky základních škol pod taktovkou
 Atletiky Slavkov. Dílo, které je hotové, zkolau-
dované, důstojné sportovní tradici  našeho
města a dílo, za které chodím v souvislosti
s kauzou „Pelta“ na policejní výslechy, vám
přítomným ukáže všechny krásy desetiboje
a královny sportu – atletiky. 

Poslední pozvánka je na pietní akt a poklo-
nění se padlým vojákům Rudé armády při
osvobozování města od nacistů, který tradičně
připadá na 26. duben v 16 hodin.

Na závěr mi, vážení spoluobčané, dovolte
jedno poděkování. Ač je tento měsíčník nepo-
litický a věřím, že nadále bude, rád bych ve-
řejně poděkoval dlouholetému občanovi
a zastupiteli našeho města, poslanci našeho
okresu a bývalému ministru financí a premi-
érovi naší země Bohuslavu Sobotkovi, který se
rozhodl po více jak dvaceti letech odejít
z vrcholné politiky. Za všechny jeho příznivce
i odpůrce bych chtěl poděkovat za všechno co
pro naše město a region vykonal! Přeji jemu
hodně úspěchů v civilním životě a vám všem
zdraví a spokojenost!

Michal Boudný, startosta města

 objížďky. Prakticky žádnou. Považuji za
úspěch, že se nám podařilo alespoň vybojovat
jednosměrný provoz na obchvatu a ne jeho
úplné uzavření. To by bylo jistě zajímavější. Po
čtvrt století je nutné jámy na mostech opravit
a hlavně zabezpečit rozpadající se mosty a těch
pár týdnů musíme všichni strpět. 

Termín rekonstrukce „Holubáku“ mi znám
není a děsím se dalšího překvapení… Další
uzavírka v našem městě je na ulici Příční, kde
investor bytového komplexu plní závazky, které
vůči městu má – buduje nový povrch, parko-
vací místa a stromořadí, které vyroste před
domy. Jelikož zastupitelstvo odsouhlasilo i fi-
nance na část ulice Nádražní, uzavírka bude
brzy i tam. 

Dalším bodem, o který bych se s vámi rád
podělil, je posun v otázce mimoúrovňové kři-
žovatce řešící dopravu do Křenovic a do města.
Jsem rád, že se po necelých třech letech urgencí
a jednání na ministerstvu dopravy a ŘSD touto
zoufalou tematikou někdo začal na příslušných
orgánech zabývat a konat! Kdy bude a jestli
bude, nikdo neví, ale bez prvních krůčků by-
chom byli stále na bodě nula a řečech u piva,
jak je to tam horší a horší… 

Pokud zůstaneme ještě u dopravy, tak po řád-
cích negativ mám také jednu příjemnou a tolik
očekávanou zprávu – a to zahájení stavby cy-
klostezky do Hodějic. V druhé polovině dubna

Jarní uzavírky

Od úterý 20. března začalo Ředitelství sil-
nic a dálnic opravovat obchvat města Slavkov
u Brna. Zatímco řidičů jedoucích směrem od
Brna na Uherské Hradiště se částečná uzavírka
silnice I/50 výrazně nedotkne, vozidla jedoucí
ze směru od Bučovic do Brna budou odklo-
něna do Slavkova u Brna. Objízdná trasa po-
vede od nájezdu na silniční most (u bývalého
cukrovaru) přes ulici Československé armády,
Slovákovu, Kollárovu, Špitálskou s výjezdem
u obchodního domu Penny. První etapa oprav
vozovky na silnici I/50 skončí 18. května 2018.
Bezprostředně však bude následovat druhá
etapa, která potrvá cca do poloviny srpna.  

Kvůli předpokladu zvýšené dopravy uvnitř
města dojde ke změnám předností v jízdě na
některých křižovatkách. Pozor si musí dávat ři-
diči jedoucí od Palackého náměstí a ulice Bo-
ženy Němcové. Dočasně totiž povede hlavní
silnice ze směru od autobusového nádraží na
ulici Slovákovu, proto bude na křižovatce od
náměstí instalovaná značka STOP. Podobně
musí zbystřit i řidiči jedoucí od Kyjova. Před-
nost budou muset dát autům napojujících se ze
silnice I/50 na objízdnou trasu v ulici Česko-
slovenské armády. 

Omezení kvůli opravám na obchvatu se do-
tkne i obyvatel ulice Špitálská. Na severní

Uzavírka obchvatu Slavkova přináší dopravní změny ve městě
straně totiž bude platit zákaz parkování. Povo-
leno bude parkování po levé straně (ve směru
od města). 

Ředitelství silnic a dálnic plánuje v dalších
týdnech (pravděpodobně v dubnu) spustit další
investici – opravu holubického kopce. Ten by
měl být opravován po etapách – vždy s nut-
ností uzavření jednoho jízdního pruhu. vs

Bohužel ani letošní zima nepřinesla osvícení
některých lidí a v příkopech, u rybníka, v ale-
jích, zámeckém parku… leží desítky kilo od-
padků. Dovolujeme si vás proto oslovit
a požádat o zapojení se do každoroční celore-
publikové akce Ukliďme Česko! (Slavkov). Se-
jdeme se v sobotu 7. dubna 2018 v 8 hodin
u kašny na Palackého náměstí. Po skončení

akce ve 12 h. přijměte pozvání do areálu Tech-
nických služeb v ulici Československé armády
na opékání špekáčků a drobné občerstvení.

V loňském roce 117 dobrovolníků sesbíralo
téměř devět tun odpadu. Děkujeme všem, kte-
rým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme
a těšíme se na pracovně – přátelské setkání!

Michal Boudný, starosta města

Ukliďme si Slavkov!

Oprava mostu přes Litavu • Foto: P. Maleček

Oprava mostu přes Litavu • Foto: P. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Úplné znění na www.slavkov.cz

118. schůze RM – 26. 2. 2018
1. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem pozemku

parc. č. 2636/30 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o vý-
měře 18 m2 z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví
manželů pana Miroslava Marka a paní Ireny Markové za
kupní cenu ve výši 10 041,84 Kč (557,88 Kč/m2) stanovenou
znaleckým posudkem č. 3795-034-2018 dle přiložené mapy.

2. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem pozemku
parc. č. 2636/14 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o vý-
měře 18 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů pana
Miroslava Vrány a paní Jany Vránové za kupní cenu ve výši
10 041,84 Kč (557,88 Kč/m2) stanovenou znaleckým po-
sudkem č. 3795-034-2018 dle přiložené mapy.

3. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zří zení věcného břemene se společností České telekomu-
nikační infrastruktury, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130
00 Praha 3-Žižkov, IČ: 04084063, týkající se pozemku parc.
č. 2820/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna,
jehož vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba s ná-
zvem „VPIC Slavkov ul. Nádražní“) v předloženém znění.

4. RM vylučuje na základě zprávy o posouzení a hodno-
cení nabídek veřejné zakázky: Restaurování soch v areálu
zámku Slavkov u Brna z dalšího procesu zadávacího řízení
uchazeče Restaurování památek Vlasák, Mučednická 18,
616 00 Brno, IČ: 47386568.

5. RM vylučuje na základě zprávy o posouzení a hodno-
cení nabídek veřejné zakázky: Restaurování soch v areálu
zámku Slavkov u Brna z dalšího procesu zadávacího řízení
uchazeče Mgr. A. Josef Petr, Jinačovice 239, 664 34 Kuřim,
IČ: 42613809.

6. RM rozhoduje že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci Restau-
rování soch v areálu zámku Slavkov u Brna, byla nejvýhod-
nější nabídka předložena uchazečem MgA. Josef Červinka,
Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČ: 67614124.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku Re-
staurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna se společ-
ností MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/32, 288 02
Nymburk, IČO: 67614124 v předloženém znění.

8. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídku dle zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:
Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna předložil uchazeč
společnost Tocháček spol. s r.o., Slovinská 2958/36, 612 00
Brno, IČ: 449 61 367. 

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou za-
kázku: Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna se společ-
ností Tocháček spol. s r.o., Slovinská 2958/36, 612 00 Brno,
IČ: 449 61 367 za podmínky kladného výsledku kontroly
poskytovatelem dotace.

10. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě
č. SWF/02/60 ze dne 11. 11. 2002 se společností VERA
spol. s r.o., se sídlem Praha 6-Vokovice, Lužná 2, IČ
62587978, v předloženém znění

11. RM bere na vědomí žádost ZS-A o zkrácení doby noč-
ního klidu a doporučuje žádost Zámku Slavkov – Austerlitz,
příspěvkové organizace, o zkrácení doby nočního klidu dle
předloženého seznamu předložit ke schválení zastupitelstvu
města s tím, že pro předmětné akce (Karibská noc a sva-
tební hostina dne 29. 9. 2018) bude výjimka z doby nočního
klidu v obecně závazné vyhlášce města o nočním klidu
č. 10/2017 stanovena do 1.00 hodiny ranní. 

12. RM souhlasí s čerpáním IF (účet 416) na nákup in-
vestičního majetku (drtič gastroodpadu) pro školní jídelnu
Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.

13. RM schvaluje využití vlastních zdrojů Základní školy
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace pro
nákup drtiče takto: organizace si převede 82 000 Kč z re-
zervního fondu (účet 413) do investičního fondu (účet
416).

1. ZM volí do funkce přísedícího Okresního soudu ve
Vyškově pro funkční období let 2018–2021 tyto kandi-
dáty: Mgr. Zdeňku Zukalovou, Mgr. Hanu Červinkovou,
Mgr. Hanu Mrázovou, Mgr. Bc. Radomíra Zemánka. 

2. ZM bere na vědomí zápis ze schůze finančního vý-
boru 21. 2. 2018

3. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 2–9. 

4. ZM schvaluje Plán odpadového hospodářství města
Slavkov u Brna na období 2017–2022, zpracovaný spo-
lečností Odpadová poradenská s.r.o., Osadní 799/26, 170
00 Praha 7, IČ 03709817 v předloženém znění.

5. ZM schvaluje změnu stanov Dobrovolného svazku
obcí Ždánický les a Politaví bez výhrad v předloženém
znění.

22. zasedání ZM – 26. 2. 2018
6. ZM souhlasí se členstvím města Slavkov u Brna ve

spolku Brněnsko, z.s., se sídlem č.p. 112, 666 01 Železné,
IČ: 06449867. 

7. ZM deleguje jako zástupce města Slavkov u Brna v or-
gánech spolku Brněnsko, z.s., se sídlem č.p. 112, 666 01
Železné, IČ: 06449867, Mgr. Evu Oubělickou, DiS., ředitelku
Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace. 

1. RM doporučuje ZM uzavření kupní smlouvy na pře-
vod části pozemků v lokalitě Pod Oborou.

2. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
k nově vzniklému pozemku parc. č. 3779/3 ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 144 m2 dle přiloženého
geometrického plánu č. 3386-50/2018, související s vý-
stavbou parkovacích stání u ZŠ Tyršova, z vlastnictví Ji-
homoravského kraje, sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno, IČ: 70888337 do vlastnictví města Slavkov
u Brna. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad, geometrický plán
č. 3386-50/2018) uhradí město.

3. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části po-
zemku parc. č. 3750/81 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 100 m2 z vlastnictví města do vlastnictví
manželů pana Ing. Ivana Jandla a paní Jany Jandlové dle
přiloženého zákresu do mapy za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 4590-31/2016 ve výši 700 Kč/m2.
Náklady související převodem nemovitosti (správní pop-
latek za návrh na vklad, geometrický plán) uhradí žada-
telé. Daňové povinnosti budou splněny dle platné
legislativy.

4. RM nedoporučuje ZM majetkově nakládat s pozem-
kem parc. č. 3592 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o vý-
měře 3 414 m2 ve vlastnictví města Slavkov u Brna
z důvodů ponechání pozemku pro možnost zajištění ma-
jetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci odvod-
nění budoucích poldrů pro zachycení extravilánových
dešťových vod nebo zpřístupnění pozemků v lokalitě Vi-
nohrady.

5. RM doporučuje ZM dát souhlas se směnou pozemků
parc. č. parc. č. 694 a parc. č. 695, oba v k.ú. Slavkov
u Brna vč. budov o celkové výměře 1565 m2 ve vlastnictví
města Slavkov u Brna za pozemek parc. č. 964 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 727 m2

a za 1/2 podílu z pozemku parc. č. 965 zahrada v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře 349 m2 ve vlastnictví pana Mi-

lana Rudolfa a paní Jany Rudolfové dle přiložených
mapek. Vzniklý finanční rozdíl ve výši 5 000 000 Kč
uhradí město Slavkov u Brna manželům Rudolfovým do
15 dní ode dne zápisu vlastnického práva do katastru ne-
movitostí. Náklady související s převodem (správní pop-
latek za návrh na vklad, ZP č. 3681-136-2017 a ZP
č. 13-4/16) uhradí město Slavkov u Brna. Daňové povin-
nosti budou splněny dle platné legislativy.

6. RM doporučuje ZM dát souhlas se směnou části po-
zemku parc. č. 2690/193 ostatní plocha o výměře 37 m2

ve vlastnictví města Slavkov u Brna za část pozemku parc.
č. 2690/61 orná půda o výměře 25 m2, oba v k.ú. Slavkov
u Brna ve vlastnictví paní Mgr. Elišky Rozkydalové dle při-
ložené mapy a GP č. 3351-77/2017. Vzniklý finanční roz-
díl ve výši 3924 Kč bez DPH a náklady související se
směnou (geometrický plán a správní poplatek za návrh
na vklad) uhradí směnitelka.

7. RM doporučuje ZM dát souhlas s uskutečněním
směny části pozemků parc. č. 3506/1 (pozn. dle přilože-
ného GP se jedná o část „g“) vše v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 50 m2 ve vlastnictví manželů pana Radoslava
Lánského a paní Aleny Lánské, za části pozemků parc.
č. 3590/5, 3583/5, 3504 a parc. č. 3583/2 vše v k.ú. Slav-
kov u Brna o výměře 50 m2 (pozn. dle přiloženého GP se
jedná o nově vzniklý pozemek parc. č. 3590/8 díl „a“
a „b“ a o části pozemků parc. č. 3504 díl „c“ a parc.
č. 3583/2 díl „d“) ve vlastnictví města dle přiložené mapy
a geometrického plánu, bez finančního doplatku. Náklady
na vypracování geometrického plánu a znaleckého po-
sudku uhradí město, náklady za správní poplatek za
návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí směnitelé.
Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

8. RM schvaluje podání rozkladu proti rozhodnutí pro-
hlášení měšťanského domu čp. 63 na pozemku parc.č.69
v k.ú. Slavkov u Brna za kulturní památku vydaného Mi-
nisterstvem kultury dne 20. 2. 2018 pod č.j. MK
10459/2018 OPP.

119. schůze RM – 5. 3. 2018
9. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 kupní smlouvy

na akci: Rekonstrukce atletického oválu – Sportovní vy-
bavení se společností LA Sport s.r.o., Lísková 1366/13,
31216 Plzeň, IČ 26342995 dle předložené důvodové
zprávy.

10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo z 27. 2. 2018 se společností MgA. Josef Červinka,
Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk, IČ: 67614124,
v rámci akce Restaurování soch v areálu zámku Slavkov
u Brna v předloženém znění.

11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo z 6. 11. 2017 se společností Vyskočil – rozvod
plynu, s.r.o., č.p. 142, 697 01 Věteřov, IČ: 25336878,
v rámci probíhající akce Oprava chodníku ulice Tyršova -
Slavkov u Brna v předloženém znění.

12. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: Terénní
a stavební úpravy Palackého náměstí dle předloženého
návrhu zadávací dokumentace s hodnotícím kritériem
nejnižší nabídkové ceny. 

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností LIVINGSTAV, s.r.o., IČ: 255 52 325 na vyhotovení,
dodávku a instalaci památníku obětem I. a II. světové
války dle předloženého návrhu.

14. RM schvaluje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek uzavření příkazních smluv na výkon TDI
a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky: Zpřístup-
nění valů zámku Slavkov u Brna - TDI a koordinátor BOZP
s panem Ing. Petrem Fulnečkem, IČ: 146 06 159 dle před-
ložených návrhů smluv.

15. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor - poliklinika č. 52/551 s firmou Sanita Vyš -
kov s.r.o., se sídlem Pod Újezdem č. 1, Vyškov, PSČ 682
01, IČ: 60734001, dohodou k datu 31. 3. 2018.

16. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části
dispečerské místnosti o výměře 3 m2, umístěné ve dvor-
ním traktu polikliniky ve Slavkově u Brna, Malinovského
551. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
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smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2018 s poskytovatelem sociálních služeb: Rodinnou po-
hodou, z.s. Vyškov

23. RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotace ve výši
1 775 000 Kč  a povinného příspěvku z rozpočtu města
(dle podmínek Programu) za podmínky, že bude dotace po-
skytnuta a to následně: městu Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65, Slavkov u Brna, ve výši 1 675 000 Kč z Programu
a 653 779 Kč z rozpočtu města na restaurování soch v zá-
mecké zahradě - akce Zámek s podzámčím, parkem a so-
chařskou výzdobou; Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové,
ve výši 100 000 Kč z Programu a 20 000 Kč z rozpočtu
města na obnovu fasády domu č.p. 104 na Koláčkově ná-
městí, KP r.č. 51120/7-9012.

24. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace - příspěvku v rámci Pro-
gramu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón s Ing. Miroslavem Zichem
a Ivanou Zichovou dle podílu odsouhlaseného v usnesení
č. I, za podmínky, že dotace bude poskytnuta.

25. RM bere na vědomí předložený text Návrh zprávy
o uplatňování územního plánu Slavkov u Brna; schválit Návrh

zprávy o uplatňování územního plánu; určit Mgr. Petra Kos-
tíka jako zastupitele, který bude pověřený ke konzultacím pro
zpracování změny č. 1 územního plánu Slavkov u Brna.

26. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 12. 1998 s Morav-
ským zemským archivem v Brně, se sídlem Palachovo ná-
městí 723/1, 625 00 Brno-Starý Lískovec, a Zámkem
Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Pa-
lackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320,
ve znění  uvedeném v příloze.

27. RM souhlasí s vyřazením majetku Zámku Slavkov -
Austerlitz, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy,
uvedeného v přílohách.

28. RM schvaluje dodatek č.2 k ceníku zájmového vzdě-
lávání DDM Slavkov u Brna ve školním roce 2017/2018
v předloženém znění.

29. RM schvaluje program 23. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

30. RM schvaluje poskytnout panu Vladimíru Šimoní-
kovi formou daru na základě přiložené smlouvy částku
6000 Kč z rozpočtu města, z položky nespecifikované re-
zervy.

121. schůze RM – 14. 3. 2018
1. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídku dle zprávy

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku:
Cyklostezka Slavkov u Brna–Hodějice předložil uchazeč
společnost Swietelsky stavební s.r.o., Jahodova 60, 620
00 Brno, IČ: 480 35 599.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku: Cyklostezka Slavkov z Brna–Hodějice se společ-
ností Swietelsky stavební s.r.o., Jahodova 60, 620 00
Brno, IČ: 480 35 599.

s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši
900 Kč/m2/rok.

17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 7. 3. 2014 k bytu č. 3, Sídliště Nádražní
1192, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Věrou Ďuračovou
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 28. 2 .2023 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

18. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze dne
15. 2. 2017 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna,
uzavřené s paní Sabinou Veselou do 31. 5. 2018.

19. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2018 s po-
skytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno-
Oblastní charitou Tišnov

20. RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
předloženého znění o poskytnutí dotací na rok 2018
s poskytovatelem sociálních služeb: DOTYK II, o.p.s. Brno

21. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy předloženého znění o poskytnutí dotací na rok
2018 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní chari-
tou Brno – Oblastní charitou Hodonín

22. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní

1. RM bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti
TSMS v r. 2017.

2. RM bere na vědomí zprávu o činnost organizace
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace (Vý-
roční zpráva 2017) dle přílohy materiálu.

3. RM doporučuje ZM chválit účetní závěrku města Slav-
kov u Brna sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

4. RM doporučuje ZM schválit výsledek hospodaření běž-
ného účetního období města Slavkov u Brna za rok 2017
ve výši 37 323 187,98 Kč v hlavní činnosti a ve výši 6 687
953,99 Kč v hospodářské činnosti.

5. RM doporučuje ZM schválit rozdělení hospodářského
výsledku města Slavkov u Brna – převedení částky
6 687 954 Kč do fondu BTH.

6. RM doporučuje ZM schválit tvorbu a čerpání fondu
BTH předložený oddělením správy majetku pro rok 2018
v předloženém znění

7. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
v předloženém znění

8. RM doporučuje ZM schválit Program rozvoje města na
rok 2018 v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu
se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šu-
mavská 33, 602 00 Brno, IČ: 659 93 390, týkající se po-
zemků parc. č. 2822 a 2876 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, jejichž vlastníkem je
město, v předloženém znění.

10. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na výkon TDI
a koordinátora BOZP v rámci projektu: Cyklostezka Slavkov

u Brna – Hodějice dle předloženého návrhu zadávací do-
kumentace.

11. RM ruší své usnesení z 118. schůze rady města ze
dne 26. 2. 2018 č. 2485/118/RM/2018 bod II a III.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku: Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna se společ-
ností Tocháček spol. s r.o., Slovinská 2958/36, 612 00 Brno,
IČ: 449 61 367. 

13. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
prostor sloužících k podnikání pro účely stomatologické
ambulance, umístěné ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova
č.p. 324, Slavkov u Brna, s MDDr. Vladimírou Loudovou,
bytem Pekařská 9, 602 00 Brno, IČ: 012 35 613. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhů-
tou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 26 775 Kč/rok.

14. RM doporučuje ZM chválit poskytnutí individuální
dotace Glitter Stars, z. s., Tyršova 1108, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 22759964 ve výši 210 000 Kč.

15. RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.

16. RM doporučuje ZM schválit záměr realizace měření
rychlosti na silnici I/50 ve směru od Holubic před křižovat-
kou silnic I/50 a III/3836 u obce Velešovice.

17. RM doporučuje ZM delegovat zástupce města na
valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s., IČ: 49454587, paní Ing. Marii Jedličkovou, místosta-
rostku města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pra-
covního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc.
Libora Eliáše, člena rady města Slavkova u Brna. Delego-

120. schůze RM – 12. 3. 2018
vaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem právním
jednáním dle programu valné hromady, stanov a.s. a plat-
ných právních předpisů.

18. RM doporučuje ZM delegovat zástupce města na
valné hromadě společnosti Respono, a.s., IČ: 49435612, Bc.
Michala Boudného, starostu města Slavkova u Brna. Pro pří-
pad nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje ná-
hradníkem Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkova
u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke
všem právním jednáním akcionáře dle programu valné hro-
mady, stanov a.s. a platných právních předpisů.

19. RM schvaluje předložený dokument Návštěvní řád
stadionu a provozní řád sportovišť.

20. RM doporučuje ZM schválit upravený návrh plánu ve-
dlejší hospodářské činnosti pro r. 2018 v předloženém znění.

21. RM schvaluje doplněný program 23. zasedání zastu-
pitelstva města v předloženém znění.

1. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod části po-
zemku parc. č. 742/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 11 m2 z vlastnictví paní Na-
děždy Slezákové, do vlastnictví města Slavkov u Brna za
kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 dle přiložené mapky. Náklady
spojené s převodem nemovitosti (správní poplatek za
návrh na vklad, geometrický plán) uhradí město. Daňové
povinnosti budou splněny dle platného zákona.

2. RM uděluje nájemci společnosti Agria, a.s., sídlem
Nížkovice 74, 684 01, IČ: 60699175 souhlas s podpachtem
pozemků p. č. 4120, 4121 v k. ú. Němčany, podnájemci
panu Ing. Jiřímu Marákovi.

3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 10 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 1. 2006 se společností Agria, a.s., síd-
lem Nížkovice 74, 684 01, IČ: 60699175, jehož předmětem
bude obhospodařování pozemků parc. č. 4401 orná půda
o výměře 4.251m2, parc. č. 4398 orná půda o výměře
1524 m2, parc. č. 4393 orná půda o výměře 4406 m2, vše
v k.ú. Slavkov u Brna. Výše pachtovného bude ve výši
4004 Kč/ha. Výpovědní lhůta 3 roky.

4. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci Terénní
a stavební úpravy Palackého náměstí, byla nejvýhodnější

nabídka předložena uchazečem TVRDÝ, spol. s r.o., Lovčice
297, 696 39 Lovčice, IČ: 26956071.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku Te-
rénní a stavební úpravy Palackého náměstí se společností
TVRDÝ, spol. s r.o., Lovčice 297,696 39 Lovčice, IČ:
26956071 v předloženém znění.

6. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek uzavření příkazních smluv na výkon TDI
a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky: Obnova zá-
mecké zdi – Slavkov u Brna – TDI a koordinátor BOZP o vy-
loučení uchazeče FAKO spol. s r.o., IČ: 181 88 711 z důvodů
nesplnění technické kvalifikace.

7. RM schvaluje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek uzavření příkazních smluv na výkon TDI
a koordinátora BOZP v rámci veřejné zakázky: Obnova zá-
mecké zdi – Slavkov u Brna – TDI a koordinátor BOZP
s panem Ing. Petrem Fulnečkem, IČ: 146 06 159 dle před-
ložených návrhů smluv.

8. RM schvaluje podporu závodů ME juniorů a juniorek
do 23 let v silniční cyklistice ve Slavkově u Brna ve dnech
14.–15. 7. 2018.

9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k dohodě o fi-
nančním vypořádání prokazatelně vynaložených nákladů

122. schůze RM – 19. 3. 2018
na stavební úpravy nad rámec drobných oprav z 9. 12.
2015, uzavřené s panem Aloisem Lepkou, obsahujícího po-
nížení původní umořované částky o částku 32 220 Kč.

10. RM bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení do-
pravněsprávních agend za rok 2017

11. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti
odboru SUPU za rok 2017

12. RM schvaluje organizační strukturu Zámku Slavkov –
Austerlitz, p. o., dle přílohy s platností k 1. 4. 2018.

13. RM schvaluje návštěvní řád Zámku Slavkov – Aus-
terlitz, příspěvková organizace a zámeckého parku na se-
zonu 2018 ve znění uvedeném v příloze.

14. RM bere na vědomí zprávu ZS-A Expozice Auster-
litz – malé město velkých dějin – další využití prostor vč.
navrhovaných řešení

15. RM bere na vědomí vyřazení předmětů uvedených
v příloze důvodové zprávy z majetku ZŠ Komenského Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace.

16. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – vyřazení telefonní
ústředny – Panasonic KX-T61610CE, vč. 5IAVA004182.

17. RM bere na vědomí termín zápisu do Mateřské školy
Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, na školní rok 2018/2019.
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Slavkovská statistika
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 6567

muži 3173
ženy 3394
přistěhovalo se  153
odstěhovalo se 145

Počet narozených dětí 94
chlapci 50
dívky 44

Počet úmrtí 57
Počet uzavřených manželství

církevní sňatek 29
celkem ve správním obvodu 117

Počet obyvatel s úřední adresou 218

Místní polatek ze psů
Finanční odbor Městského úřadu ve Slav-

kově u Brna připomíná občanům, kteří dosud
nesplnili poplatkovou povinnost a nezaplatili
místní poplatek ze psů, že dle platné Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplat-
cích je poplatek splatný nejpozději do
31.března 2018. 

Sazba poplatku ze psa na území města činí
na rok 2018:

za prvního psa 250 Kč
za druhého a každého dalšího 375 Kč

Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je
poživatel starobního, invalidního nebo vdov-
ského důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem příjmu, činí ročně:

za prvního psa 200 Kč
za druhého a každého dalšího 300 Kč

Jarmila Cenková, finanční odbor

Červeného kříže, Dvořákova, Dvůr Rybník,
Foerstrova, Fügnerova, Havlíčkova, Hradební,
Husova, Jiráskova, Kaunicova, Koláčkovo ná-
městí, Kollárova, Komenského náměstí,
Krátká, Křenovická, Lesní, Lidická, Litavská,
Lomená, Luční, Malčevského, Malinovského,
Na golfovém hřišti, Na Vyhlídce, Nádražní,
Nerudova, Okružní, Palackého náměstí, Pod
oborou, Pod Vinohrady, Polní, Příční, Pustá,
Sadová, Sídliště Nádražní, Slovákova, Slu-
nečná, Smetanova, Špitálská, Topolová,
U Mlýna, U Splavu, U stadionu, U Synagogy,
U Vily, Úzká, Větrná, Za Branou, Zahradní,
Zámecká, Zborovská, Zelnice I, Zelnice II,
Zelnice III. 

2. Školský obvod Základní školy Slavkov
u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov, se sídlem
Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov,
tvoří tyto části města Slavkov u Brna: 

- ulice Čapkova, Čelakovského, Českoslo-
venské armády, Mánesova, Purkyňova, Slo-
vanská, Sušilova, Tylova, Tyršova, Zlatá Hora. 

Článek III 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška
č. 1/2016 ze dne 27. 1. 2016. 

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem vyhlášení 21. 2. 2017 vyvěše-
ním na úřední desce městského úřadu. 

Obecně závazná vyhláška města Slavkov u Brna č. 2/2017 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Slavkov u Brna

Zastupitelstvo města Slavkova u Brna se na
svém 15. zasedání konaném dne 20. 2. 2017
usnesením č. 259/15/ZM/2017 usneslo vydat
na základě § 178 odst. 2 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Článek I
Úvodní ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje
školské obvody základních škol zřízených
městem Slavkov u Brna na celém územním
obvodu města Slavkova u Brna. 

Článek II 
Stanovení školských obvodů 

Školské obvody základních škol zřízených
městem Slavkov u Brna se stanovují takto: 

1. Školský obvod Základní školy Slavkov
u Brna, Komenského náměstí 495, okres Vy-
škov, se sídlem Slavkov u Brna, Komenského
náměstí 495, okres Vyškov, tvoří tyto části
města Slavkov u Brna: 

- ulice Bezručova, Brněnská, Bučovická,
Boženy Němcové, Číslo Domovní 1 E, Čsl.

Na vydání parkovacího průkazu mají nárok
pouze osoby, které jsou držiteli platného prů-
kazu ZTP nebo ZTP/P. Parkovací průkaz vy-
dává Městský úřad Slavkov u Brna, odbor
sociálních věcí.

Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním
postižením se na výše uvedeném úřadě, v úřed-
ních hodinách vydávají na počkání. Nutná je
osobní účast držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
alespoň v autě u úřadu. S sebou je potřeba mít
občanský průkaz, průkaz ZTP nebo ZTP/P
a jednu fotografii o rozměrech 35x45 mm,
která odpovídá současné podobě.

Platnost parkovacího průkazu musí vždy ko-
respondovat s datem platnosti průkazu ZTP
nebo ZTP/P. Možnost parkovat na místech pro
invalidy platí ve všech zemích Evropské unie.
Parkovací průkaz není vázán na konkrétní vo-
zidlo. 

Výhody parkovacího průkazu:
- osvobození od dálničního poplatku
- parkování na místech vyhrazených pro in-

validy
- možnost vjet autem do zákazu stání a stát

v této ulici po dobu nezbytně nutnou
Ivana Mifková, sociální pracovnice

Parkovací průkaz pro invalidy

Obecně prospěšné společnosti Kola pro
Afriku se letos podařilo přehoupnout přes hra-
nici 6000 darovaných kol gambijským školá-
kům. Nyní můžete své staré kolo předat
africkým dětem i ve Slavkově u Brna. Nevadí
přitom, zda darujete starou libertu nebo zánov-
ního „horáka“. Vaše kolo totiž opraví lidé, kteří
jsou těžce uplatnitelní na trhu práce a vězni.
Nezisková společnost Kola pro Afriku je pak
„vytuněné“ pošle dětem, které se díky tomu
dostanou snadněji do škol.

Jak bude sbírka kol probíhat?
1. Sběrné místo bude v areálu Technických

služeb – Čs. armády 1676. Předejte kolo per-
sonálu nebo ho nechejte u parkoviště

2. Pokud budete chtít o předání kola vystavit
doklad a zapsat se do darovací listiny, navštivte
prodejnu Cyklo Kyjovský, Slovákova 1435. Za
darované kolo obdržíte také poukaz v hodnotě
500 Kč na nákup kola nového. 

3. Sbírka bude probíhat do konce měsíce

dubna. Dopravu kol do Ostravy bezplatně za-
jišťuje společnost Autotransport Matuštík 

Darovaná kola společnost Kola pro Afriku
věnuje již čtvrtý rok. Do projektu je v zápa-
doafrické zemi zapojeno přes 60 základních
škol. Darovaná kola se průběžně opravují
a chystají na cestu do Gambie ve Věznici
 Heřmanice a v centrálním skladu společnosti
KPA v Ostravě-Koblově, kde společnost
 nabízí pracovní příležitost lidem těžce uplat-
nitelným na trhu práce. Pracovní místa vytváří
společnost i v Gambii. „V této zemi školíme
místní obyvatele tak, aby každá partnerská
škola v projektu měla svého dvorního me -
chanika. Touto strategií se snažíme zajistit co
nejdelší životnost darovaných kol v Gambii,“
říká ředitel společnosti Roman Posolda. Do
země společnost vozí také náhradní díly a ná-
řadí.

Více o projektu najdete na www.kolapro -
afriku.cz. vs

Máte staré kolo? Pošlete ho školákům do Afriky!

Blokové čištění
 komunikací

Vážení spoluobčané. Od úterý 27. března za-
počne ve Slavkově u Brna blokové čištění ko-
munikací. Předem jsme označili dopravním
značením hlavní průjezd sídlištěm Zlatá Hora
a Nádražní. V tomto úklidu nám od letošního
jara pomůže nově pořízený zametací vůz
HAKO CITYMASTER CM 2200. Obsluha
stroje se teprve začne seznamovat s jeho veške-
rými funkcemi a dostávat takzvaný grif stroj-
níka do rukou. Zatím nedokážeme posoudit,
kolik práce zvládne stroj za pracovní směnu
uklidit a proto nedovedeme předem stanovit
uzavírky jednotlivých lokalit. Postupně budeme
označovat alespoň den předem jednotlivé úseky
ulic, aby zde řidiči neparkovali. Přál bych si,
aby bylo toto vyznačení uzavírky plně respek-
továno a umožnilo nám tak bezproblémový
úklid celého Slavkova. Za TSMS Petr Zvonek

Podrobný program kina Jas najdete na 

www.veslavkove.cz

Nový zametací vůz • Foto: archiv TSMS
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Začala další etapa revitalizace Palackého ná-
městí. Stavbaři začali bourat poškozené zídky,
následně vysvahují terén a položí travnaté ko-
berce, které budou mít vlastní závlahu. Sou-
částí je i úprava zeleně – dolů šla mladá lípa
na bastionu a borovice. Zůstane pamětní lípa
a stříbrný smrk. Podél schodů pak bude insta-
lováno jednoduché nerezové zábradlí. Úpravy
budou hotovy do konce května. Děkujeme za
trpělivost při částečné uzavírce chodníku na
západní straně.

Úpravy náměstí probíhají v souladu s návr-
hem projednávaným před dvěma lety. V loň-
ském roce se upravila část před Společenským
domem Bonaparte a osadil se nový mobiliář
jako například parkovací sloupky, lavičky nebo
vývěsní tabule. V letošním roce bude v podob-

ném duchu upravena horní část náměstí. Smys-
lem je nejen vypořádání se s rozpadajícími se
zídkami, ale zejména odstranění bariér. Sou-
částí letošních úprav tak bude i vybudování
chodníku podél jednosměrné silnice od pošty
k informačnímu centru a zámku. Změny byly

Náměstí bude bez zídek a bariér. V létě se
 zazelená novým trávníkem

konzultovány nejen s architektem, ale jsou od-
souhlaseny i památkovým úřadem, který do-
hlíží na úpravy v městské památkové zóně.

Koordinační studie úprav je k nahlédnutí na
stránkách města www.slavkov.cz. vs

Ve čtvrtek 4. března sál společenského
domu Bonaparte zaplnily děti. Dětský karneval
s Mimoněm přilákal přes stovku dětí v nejrůz-

nějších kostýmech. Mimoňovskou atmosféru
dotvářel nejen moderátor Luděk Savana Urbá-
nek, ale také dětská výtvarná dílna, kde si děti
mohly vyrábět například mimoňovské kravaty.
Na pódiu vystoupila také skupina N-Yoj! Po
skončení karnevalu se někteří rodiče s dětmi
přemístili do kina Jas na promítání filmu Mi-
moni. Akci pořádalo město Slavkov u Brna
spolu se Zámkem Slavkov – Austerlitz. 

Dětský karneval udělal tečku za letošní ple-
sovou sezonou. Letos se ve Společenském
domě Bonaparte uskutečnilo devět bálů.

Děkujeme všem dětem a rodičům za veselou
atmosféru a těšíme se na vás v příštím roce! 

vs

Dětský karneval udělal tečku za plesovou sezonou

Revitalizace náměstí • Foto: P. Maleček Revitalizace náměstí • Foto: P. Maleček

Revitalizace náměstí • Foto: P. Maleček

Revitalizace náměstí • Foto: archiv MÚ

Dětský karneval • Foto: 4x J. Sláma
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Je zakázáno stoupat na sedačky a namáhat je jinak než seze-
ním.

Otevírací doba:
Fotbalové hřiště a atletický stadion

pondělí až pátek sobota a neděle
Leden–únor zavřeno zavřeno
Březen 8.00–19.00 9.00–12.00 / 14.00–18.00 
Duben–září 8.00–20.00 9.00–12.00 / 14.00–20.00
Říjen 8.00–19.00 9.00–12.00 / 14.00–20.00
Listopad 8.00–16.00 9.00–12.00 / 14.00–18.00 
Prosinec zavřeno zavřeno

Mimo tuto dobu jen na zvláštní objednávku nebo dohodu se
správcem stadionu.

Pronájem atletického stadionu včetně všech sportovišť je
v ceně za 2000 Kč/den a 10 000 Kč/týden.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz
sportovišť je správce oprávněn částěčně omezit nebo zcela zrušit
provoz a je povinen tuto skutečnost s časovým předstihem vhod-
nou formou oznamovat uživateli.

V areálu sportovišť je zakázáno:
Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.
Vstup se psy a jinými zvířaty.
Manipulace s ostrými předměty.
Používání otevřeného ohně.
Jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardu. 
Vstup dětem do 15 let bez doprovodu osob starších 18 let.
Vstup na sportoviště mimo vyhrazenou provozní dobu.
Přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stano-

vená místa.
Konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, včetně

žvýkaček na sportovištích.
Vstup osobám podnapilým, pod vlivem drog a ostatních

omamných a návykových látek. 
Kouření mimo místa k tomu určená ( pouze na horní terase

hlavní tribuny ).

II. Provozní podmínky
Uživatelé užívají prostory sportoviště pouze k účelům, ke kte-

rým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady
bezpečnosti, hygieny a požární ochrany. 

Uživatel sportoviště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví ji-
ných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí 

Uživatelem sportoviště mohou být pouze registrovaní členové
SK Slavkov a Atletika Slavkov, žáci základních a středních škol za
doprovodu učitelů tělesné výchovy. Po dohodě se správcem jed-
notlivci a skupiny sportovců na základě smlouvy na pronájem
sportoviště. Dále rozhodčí, sportovní funkcionáři, trenéři a zdra-
votním dohled.

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ (platný od 1. 4. 2018)
Každý návštěvník stadionu a uživatel jeho jednotli-

vých sportovišť je povinen se seznámit s návštěvním
a provozním řádem stadionu a tento dodržovat 

I. Všeobecné údaje
DRUHY SPORTOVIŠŤ:

Fotbalové hřiště :
Rozměr hrací plochy 62 x 100 m
Rozměr s výběhovou plochou 68 x 108 m

Fotbalové hřiště – travnatá plocha
Slouží pro trénink a zápasy fotbalu a pro nácvik a soutěže

 atletických disciplín (vrhy, hody).
Během sečení, hnojení a zavlažování je vstup na plochu zakázán.
Během soutěží a zápasů se na ploše zdržují jen závodníci, hráči

a rozhodčí.
Hráči při přesunech z hřiště do střídačky nebo šaten si oklepou

kopačky od hlíny.
Hráči při přesunech z (na) hřiště a na střídačku nebo šaten pře-

chází po gumových pásech.

Atletický stadion:
Sprinty (60, 100, 200, 400 m) včetně překážkových běhů (100,

110, 200 a 400 m př.).
Střední a vytrvalecké tratě od 800 do 10 000 m včetně běhu

na 3 000 m. př. a závodní chůze.
Štafetové běhy 4 x 60m, 4 x 100 m, 4 x 300m a 4 x 400 m.
Skoky: daleký a trojskok, skok vysoký a skok o tyči.
Hody a vrhy: hod oštěpem, diskem, kladivem a vrh koulí.
Víceboje (sedmiboj žen a desetiboj mužů).

Atletická dráha a sektory s umělým povrchem, vč. vrhačské výseče
V první dráze se neběhá. Je nejvíce namáhána, a proto se vy-

užívá pouze při závodech.
K tréninku využívej rovnoměrně obě dvě rovinky.
K rozklusání a vyklusání slouží poslední dvě dráhy.
Měřené úseky běhej ve 2.–6. dráze (hendikep na kolo je 7,04 m).
Na dráhu vstupuj jen ve vhodné a čisté sportovní obuvi.
Při použití treter používej hřeby o max. délce 6 mm.
Při hodech na travnaté ploše zašlapávej stopy po disku a oš-

těpu, používej chráničky na závlahy.
Při ukončení tréninku nebo hodiny TV uveď dráhu a sektory do

původního stavu (zakrýt doskočiště, uklidit nářadí, překážky, od-
padky, zamést písek, atd.).

Míčové hry na dráze a ostatních sektorech nejsou povoleny.
Během soutěží se na ploše zdržují jen závodníci a rozhodčí pří-

padně trenéři.
Tribuny:
Vstup na hlavní a vedlejší tribuny je povolen veřejnosti pouze

v průběhu zápasů a soutěží.
Divákům je dovoleno sportovní utkání sledovat pouze na

předepsaných místech dle pokynů pořadatelů. 

Každý návštěvník stadionu a uživa-
tel jeho jednotlivých sportovišť je po-
vinen se seznámit s návštěvním
a provozním řádem stadionu a tento
dodržovat !

I. Vlastník, správce, uživatel

Vlastník areálu stadionu: 
Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí č.p. 64
684 01 Slavkov u Brna
IČO: 00292311
(dále jen Město)

Správce areálu stadionu:
Technické služby města Slavkov u Brna,
příspěvková organizace
Československé armády 1676
684 01 Slavkov u Brna 
IČO: 70890471
(dále jen TSMS)

Uživatel sportoviště - 1:
Sportovní klub – SK Slavkov u Brna 
Kaunicova 1442, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 42660467
(dále jen SK) 

Uživatel sportoviště - 2:
Atletika Slavkov u Brna, z.s.
Komenského náměstí 1453
684 01 Slavkov u Brna
IČO: 03966615
(dále jen Atletika Slavkov)

Uživatel sportoviště - 3:
Základní škola Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace
Komenského náměstí 495
684 01 Slavkov u Brna
IČO: 46270931
(dále jen ZŠ Komenského)

Uživatel sportoviště - 4:
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna,
příspěvková organizace
Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 462709949
(dále jen ZŠ Tyršova) 

Uživatel sportoviště - 5:
Integrovaná středná škola Slavkov u Brna,
Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 49408381
(dále jen ISŠ)

Provozovatel restaurace – 6:
(dále jen nájemce)     

II. Všeobecné údaje
Druhy sportovišť:

Dětské hřiště
Street workoutová sestava posilovacích prvků
Fotbalové hřiště
Atletický stadion

Otevírací doba:
Dětské hřiště a Street workoutová sestava

otevřeno celoročně za denního světla
Restaurace dle otevírací doby provozovatele

Fotbalové hřiště a atletický stadion
pondělí až pátek sobota a neděle

Leden–únor zavřeno zavřeno
Březen 8.00– 9.00 9.00–12.00 / 14.00–18.00
Duben–září 8.00–20.00 9.00–12.00 / 14.00–20.00
Říjen 8.00–19.00 9.00–12.00 / 14.00–20.00
Listopad 8.00–16.00 9.00–12.00 / 14.00–18.00 
Prosinec zavřeno zavřeno

III. Provozní podmínky
Sportoviště je v provozu dle stanoveného

časového rozvrhu, který je každoročně upřes-
ňován. Otevírací dobu určuje správce. V pří-
padě nepříznivých povětrnostních podmínek
pro provoz sportovišť je správce oprávněn
částěčně omezit nebo zcela zrušit provoz a je
povinen tuto skutečnost s časovým předsti-
hem a vhodnou formou oznamovat uživateli.

Uživatelem sportoviště mohou být pouze
registrovaní členové SK Slavkov a Atletika
Slavkov (za přítomnosti / s vědomím trenérů).
Dále žáci základních a středních škol za do-
provodu učitelů tělesné výchovy. Po dohodě
se správcem jednotlivci a skupiny sportovců
na základě smlouvy o pronájmu sportoviště.

Uživatel sportoviště je povinen dodržovat
předem smluvený čas a provozovat dohod-
nutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpeč-
nostních předpisů a předpisů o ochraně
majetku. Je povinen dbát upozornění a po-
kynů správce sportoviště. 

Je zakázáno:
Vjezd všech motorových dopravních pro-

středků mimo vozidla: IZS (Záchranná zdra-
votní služba, Hasičský záchranný sbor, Policie
ČR), Městská policie, Sbor dobrovolných ha-
sičů Slavkov, Zásobování restaurace, Technika
svozu komunálního odpadu a údržby areálu
TSMS, Správce. Rozhodčí, delegáti a funkci-
onáři při zápasech a závodech.

Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.
Vstup se psy a jinými zvířaty na dětské

hřiště a na sportoviště.

IV. Závěrečná ustanovení
Při změně podmínek provozu, či změně

způsobu užívání bude vydán dodatek náv-
štěvního řádu. 

Důležitá telefonní čísla:
Správce areálu stadionu 731 647 647
Policie ČR 158 
Policie ČR – služebna Slavkov u Brna

974 639 810 / 544 221 533
Záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor 150 
Městská policie Slavkov u Brna

544 121 156 / 725 746 435 / 725 746 436
SOS 112
Technické služby m. Slavkov u B. 544 221 302

Projednáno a schváleno na 120 RM Slav-
kova u Brna dne 12. 3. 2018.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STADIONU (platný od 1. 4. 2018)

Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený
čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bez-
pečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen
dbát upozornění a pokynů správce sportoviště. 

Vstup na sportovní plochu je povolen v čisté, pevné sportovní
obuvi dle jednotlivých druhů provozovaných sportů a ve vhodném
sportovním oblečení.

Uživatel sportoviště je povinen se seznámit s pokyny pro ob-
sluhu a používání mobiliáře sportovního hřiště. Mobiliář se zapůj-
čuje uživatelům hřišt na dobu určenou ke sportování veřejnosti,
žákům a studentům škol na dobu tréninku nebo sportovního
utkání. Po ukončení činnosti musí být mobiliář v pořádku předán
správci. 

Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat bezpečnostní prvky,
nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních uživatelů a poškozovat
sportovní zařízení. 

Před odchodem z areálu je uživatel povinen uvést užívané
hřiště do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vráti vypůjčený
mobiliář, uklidit všechny odpadky do k tomu určených nádob. 

Uživatelé jsou povinni dodržovat pořádek na sportovišti.Ve-
škeré způsobené a zjištěné závady jsou uživatelé povinni hlásit
správci. 

III. Závěrečná ustanovení 
Každý uživatel a návštěvník sportovního zařízení je povinen se

seznámit s provozním řádem a tento dodržovat. V případě poru-
šení provozního řádu, bude vykázán bez nároku na krácení fi-
nanční částky nebo mu bude zamezen vstup na sportoviště. 

Dbejte na bezpečnost při pohybu v prostorách stadionu. Dbejte
na bezpečnost při souběžném provozu na travnaté ploše a atle-
tické dráze. 

Divákům je dovoleno sportovní utkání sledovat pouze na
předepsaných místech z tribun dle pokynů pořadatelů. 

Sportovci i veřejnost jsou povinni se řídit pokyny správce
areálu. Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání
bude vydán dodatek provozního řádu.

Projednáno a schváleno na 120. RM Slavkova u Brna
dne 12. 3. 2018

Důležitá telefonní čísla:
Správce areálu stadionu 731 647 647
Policie ČR 158 
Policie ČR – služebna Slavkov u Brna 974 639 810

544 221 533
Záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor 150 
Městská policie Slavkov u Brna 544 121 156

725 746 435, 725 746 436
SOS 112
Technické služby města Slavkov u Brna 544 221 302
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neunikl ani první ročník Běhu Slavkovem.
 Výsledky ankety nejlepší sportovec okresu Vy-
škov za rok 2017 byly slavnostně vyhlášeny ve
Společenském centru Bonaparte 22. února.

Výsledky Sportovce roku okresu Vyškov
2017 (vybrali jsme jen reprezenty Slavkova)
SPORTOVNÍ TALENT
2. Isabela Hortová
Moderní gymnastika, SK Tart Moravská Sla-

via Brno
4. Tereza Urbanová

Nejlepším sportovcem Vyškovska je Pavel Boudný 
Plavání, KPS Vyškov
7.–12. místo bez pořadí:
Sabina Macharová, cheerleading, Glitter Stars

Slavkov u Brna
Sára Müllerová, cheerleading, Glitter Stars

Slavkov u Brna
SPORTOVNÍ KOLEKTIV – mládežnický tým
2. Glitter stars Slavkov u Brna
SPORTOVNÍ AKCE
Běh Slavkovem
Pořadatel: Austerlitz Adventures

TRENÉR
Zdeněk Vičar
Atletika, Atletika Slavkov u Brna

OSOBNOST
Stanislav Ryšánek, in memoriam
Fotbal, SK Slavkov u Brna

SPORTOVEC
1. Pavel Boudný
Cyklistika – horská kola, Česká spořitelna

Accolade Team, desetinásobný mistr repu-
bliky v horských kolech. vs

Desetinásobný mistr republiky v horských
kolech, šestinásobný vítěz Rellay Sudety, šesti-
násobný vítěz seriálu Kolo pro život a dalších
významných závodů Pavel Boudný je nejlep-
ším sportovcem Vyškovska za rok 2017.

Na vrcholných příčkách se umístili i další
Slavkované – na druhém místě kategorie talent
roku je Isabela Hortová, vyznamenán byl i in
memoriam fotbalový funkcionář Stanislav Ry-
šánek, trenér slavkovské atletiky Zdeněk Vičar
nebo cheerleadingový tým Glitter Stars. Porotě

Město Slavkov u Brna zve všechny spor-
tovně i nesportovně založené občany na slav-
nostní otevření zrekonstruovaného stadionu,
které se uskuteční 14. dubna od 9 hodin na
travnaté ploše. Od 10 hodin pak budou starto-
vat atletické závody základních škol ze Slav-
kova a okolních obcí. Pořadatelem závodů je
Atletika Slavkov, z.s. Po ukončení závodů ve
14 hodin bude hrát skupina Výlet. Občerstvení
v režii Slavkovského pivovaru bude zajištěno.

Od jarních dní stadion plně využívají ze-
jména slavkovské školy pro výuku tělocviku,
členové Atletiky Slavkov a fotbalového klubu
SK Slavkov. Na stadion mají přístup i jednot-
livci, kteří chtějí individuálně trénovat. Vstup

na sportoviště musí být vždy po domluvě se
správcem stadionu – tel. 731 647 647 nebo na
e-mailu stadion@tsslavkov.cz.

Správu stadionu zajišťují Technické služby
města Slavkov u Brna. 

„Jsem rád, že po téměř sedmdesáti letech tak

Slavnostní otevření rekonstruovaného stadionu 

můžeme splatit dluh našim předkům, kteří pro náš
region vybudovali desetibojařský areál, jež po-
stupně ztratil lesk a využití. Naše děti a sportovci
mohou několik dalších desetiletí rozvíjet pohyb
a sportovní nadání v moderním a bezpečném zá-
zemí,“ uvedl starosta Michal Boudný. vs

Zrekonstruovaný stadion • Foto: 2x B. Maleček

Pavel Boudný • Foto: Z. Vlach Glitter Stars • Foto: Z. Vlach

Vlevo Z. Vičar • Foto: Z. Vlach Organizátoři Běhu Slavkovem • Foto: Z. Vlach

I. Hortová • Foto: archiv
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Technické služby města Slavkov u Brna
oznamují, že od 9. dubna započne svoz plasto-
vých nádob s biologicky rozložitelným odpa-
dem. Svoz bude probíhat pouze v lichém
kalendářním týdnu. Prozatím si ještě neode-
bralo nádoby sto nově zaregistrovaných do-
mácností. Z toho důvodu nelze předem

stanovit termín svozu z jednotlivých ulic. Sa-
motný svoz a přejezd na úložiště bude taktéž
značně komplikovat stávající dopravní zatížení
průjezdnosti městem. Maloobjemové kontej-
nery začneme rozmísťovat po městě ihned po
Velikonocích s jejich průběžným vývozem až
do konce října. Tyto na vyžádání můžeme

Započne jarní svoz biologicky rozložitelného odpadu
zvlášť po dohodě individuálně přistavit. Výdej
kompostu zahájíme od 11. dubna a následně
každou lichou středu od 14 do 17 hodin v bý-
valém zahradnictví na ulici Zámecké. Ode-
brané množství na občana Slavkov u Brna je
200 litrů za rok zdarma. 

Za TSMS Petr Zvonek
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zeleň a luční květy. Letos se tato lokalita dočká
mobiliáře pro odpočinek a cest. 

Výběr nově schválených výdajů rozpočtu
- Instalace pomníku obětem I. a II. světové

války – pietní místo s připomenutím 222 Slavko-
vanů, jež nepřežili válečné události. Památník bude
umístěn u chodníku mezi zámkem a kostelem.

- Oprava chodníků dolní části ulice Tyršova
a části ulice Slovákova

- Rozšíření parkovací stání u MŠ Zvídálek
- Rekonstrukce místní komunikace Nádražní

včetně parkovacích stání
- Výstavba 21 kolmých parkovacích stání na

sídlišti Zlatá Hora
- Zintenzivnění péče o rizikové a nově vysá-

zené stromy 
- Demontáž a instalace nové střechy nad tri-

bunou stadionu
- Další údržba mostů a lávek u rybníka
- Pokračování v čistění, monitoringu a oprav

dešťových vpustí a kanalizace

Opravy chodníků a další projekty můžou začít
- Výměna herních prvků na dětských hřištích
- Sportovní náčiní pro většinu atletických dis-

ciplín na stadionu a technika pro údržbu stadionu 
- Dokončení parku Litavská
- Obměna audiovizuální techniky na SC Bo-

naparte. vs

Opravy chodníků, jednadvacet nových parko-
vacích míst na sídlišti Zlatá Hora nebo další vlna
čištění dešťové kanalizace a vpustí. Rekon-
strukce komunikace Nádražní. Důstojný pomník
obětem světových válek. Dokoupení chybějícího
vybavení pro atletické disciplíny i oprava dět-
ských hřišť. Nejen to jsou investice, které se roz-
jedou ve Slavkově u Brna v následujících
měsících. 

Od počátku volebního období do konce roku
2017 bylo uspořeno 22 milionů korun. Zastupi-
telé na svém posledním zasedání rozhodli
o uvolnění částky 13, 5 milionů korun. Dalším
projektům dají zastupitelé zelenou na březno-
vém zasedání. 

„Mám radost, že díky nepředpokládanému
navýšení daňových příjmů na konci roku a úspo-
rám ve výdajích města můžeme investovat více,
než jsme původně předpokládali. Zelenou tak
dostanou nejen dlouhodobě odkládané projekty,
ale můžeme uvolnit více peněz na údržbu i na
opravy komunikací. Podporu získají i atleti
a děti z našich škol. Zkvalitníme i kulturní
akce,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Projektů, které můžou odstartovat, bude mno-
hem více. Aby mohli atleti a děti ze slavkov-
ských škol využít moderního zázemí
i s odpovídajícím vybavením, dokoupí město na-
příklad většinu potřebného nářadí pro atletické
disciplíny, jako jsou překážky, moderní časo-
míra, vybavení pro skok do výšky, hod oštěpem,
diskem apod. Opravit potřebuje také střecha nad
tribunami. 

Další peníze poputují také do dokončení
parku v okolí domu s pečovatelskou službou.
V loňském roce zde byly vysazeny stromy,

vovala doklady k přepravě a evidenci přepravy
(dříve ELPNO, později OLPNO), protože ji
také realizovala, potom v tomto režimu se-
trvejte. Je to praktické pro obě strany. Výhodou
pro původce je, že se o nic nestará, přičemž
oprávněná osoba má obvykle také větší zkuše-
nosti, bude pro vás tuto činnost vykonávat od-
borně. 

• Ten, kdo přepravu do systému SEPNO
zadal, je tím, kdo ji také musí zrušit, pokud se
přeprava neuskuteční. 

• Ten, kdo přepravu do systému SEPNO
zadal, je rovněž tím, kdo ji musí opravit tak,
aby odpovídala skutečnosti (přepravované od-
pady, množství, …).

• Změnu (opravu) musí do systému provést
ohlašovatel do tří pracovních dnů. 

• Pokud jste osobou, která již má přístup
do ISPOP, potom se tímto přístupem přihlásíte
i do SEPNO. 

• Ten, kdo má sjednanou (ohlášenou) pře-
pravu NO, přestože ji za něj ohlásila druhá
strana, uvidí tuto přepravu i na svém účtu
v SEPNO.

• Ohlašovatelem je buď původce (odesilatel)
nebo jím zvolená osoba. Tou je zmocněnec
na základě plné moci nebo příjemce na základě
předchozí dohody (objednávky, smlouvy atp.).
Přestože se použije pro ohlášení pokaždé jiný
účet (původce, příjemce, případně zmocněnec),
uvidí zúčastněná strana na svém účtu kom-
pletní evidenci ohlášené přepravy, ve které fi-
guruje její IČ v roli odesilatele nebo příjemce.

Okénko pro podnikatele – SEPNO 
• Pokud původce (odesilatel), nemá vytvořen

účet v ISPOP (tzn. nikdy do systému ISPOP
neohlašoval), protože povinnost ohlašovat
dosud neměl, případně za něj ohlašoval zmoc-
něnec, evidenci přepravy neuvidí. V principu
to nevadí. Zákonná povinnost je splněna, sy-
stém je zajištěn zmocněncem. Pokud by přesto
původce chtěl svou evidenci ohlášené přepravy
vidět, může si buď požádat partnera/y o vytvo-
ření přehledu ze systému SEPNO nebo se za-
registrovat a zřídit si tak účet a přístup
do ISPOP – SEPNO.

• Jestliže se přeprava NO neohlásí, jedná se
o přestupek, který lze sankciovat. Na čí straně
je chyba a bude inspekce takový přestupek tres-
tat? Pokud nemá odesilatel (původce) uzavře-
nou dohodu s příjemcem, který za něj přepravu
ohlásí, jde chyba jednoznačně za ním. Potom
taková neohlášená přeprava nebezpečných od-
padů může být sankcionovaná na místě nebo
v přestupkovém řízení a následně předána
České inspekci životního prostředí.

Vy, kteří nemáte potřebné znalosti, sledujte we-
bové stránky ministerstva životního prostředí
(www.sepno.cz) a také stránky www.inisoft.cz.
Pokud jste uživateli software EVI 8 nebo SKLAD
Odpadů 8 a hledáte odpovědi na otázky
kolem přepravy NO, navštivte i znalostní databázi
„Centrum informací“ (www.inisoft.cz/ci).

Ohlašování přepravy je možné v modulu
SEPNO vyzkoušet, zadané údaje pak budou
před spuštěním systému automaticky smazány.

Zdroj: INISOFT s.r.o., odbor ŽP

Systém evidence přepravy nebezpečných od-
padů (dále jen SEPNO) je informační systém,
který zajišťuje evidenci ohlašovacích listů
při přepravě nebezpečného odpadu. SEPNO je
součástí Integrovaného systému plnění ohlašo-
vacích povinností (ISPOP). SEPNO jako
modul ISPOP je zřízen a veden v souladu
s ustanovením § 40 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a zákonem č. 25/2008 Sb., o in -
tegrovaném registru znečišťování životního pro-
středí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí. Jeho oficiální provoz bude zahájen
2. 5. 2018.

Kdo musí přepravu NO ohlašovat? Primárně
má tuto povinnost původce resp. odesilatel.
Podle zákona o odpadech ale tuto povinnost
může splnit i příjemce (oprávněná osoba). Do-
pravce nic neohlašuje. Musí mít jen ohlašovací
list při samotné realizaci přepravy.

• Zákon o odpadech v § 40 odst. 2 tuto po-
vinnost ukládá odesilateli, ale v odst. 5 říká, že
ji za něj může splnit příjemce. Pokud se
mezi sebou oba subjekty nedohodnou, potom
evidenční a ohlašovací povinnost zůstává
na odesilateli. Pokud se strany domluví, dopo-
ručuje se zakotvit tuto dohodu do smlouvy
nebo do objednávky a taxativně v ní uvést, kdo
bude ohlašovatelem přepravy, přičemž z toho
vyplývá, kdo připraví doklady. Taková dohoda
také zaručí, že ohlašuje jen jeden z účastníků
a že tedy doklady nebudou duplicitní. Pokud
pro vás oprávněná osoba již v minulosti připra-

Vývoz odpadů v době
velikonočních svátků

• 13. týden 2018
30. 3. (Velký pátek)

budou probíhat vývozy odpadu
• 14. týden 2018

2. 4. 2018 (Velikonoční pondělí)
nebudou probíhat vývozy odpadu

3. 4. úterý
budou probíhat vývozy odpadu z 2. 4. 

4. 4. středa
budou probíhat vývozy odpadu z 3. 4. 

5. 4. čtvrtek
budou probíhat vývozy odpadu z 4. 4. 

6. 4. pátek
budou probíhat vývozy odpadu z 5. 4. 

7. 4. sobota
budou probíhat vývozy odpadu z 6. 4. 

Otevírací doba sběrných dvorů:
31. 3. sobota – sběrné dvory otevřeny
2. 4. (Vel. pondělí) – sběrné dvory zavřeny

Odpady bude možné na sběrné dvory ode-
vzdat v následujících dnech. Více informací je
možné získat na webových stránkách Respono:
www.respono.cz/pro-obcany/sberne-dvory/

Respono, a.s., Odbor ŽPSídliště Zlatá Hora • Foto: archiv MÚ
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Poděkování poctivému nálezci
O tom, že mezi občany se stále najdou poc-

tiví nálezci, svědčí i čin pana Antonína Vykou-
řila ze Slavkova u Brna. Ten našel koncem
února na ulici Bučovická u prodejny Bajko pe-
něženku s doklady a šesti tisíci korunami. Pe-
něženku odevzdal na služebnu městské police.
Strážníci pak nalezené cennosti předali šťa-
stnému majiteli. 

Od května bude v ulicích o strážníka více
Městská policie bude od května posílena

o dalšího strážníka. V ulicích se tak budou po-
hybovat čtyři uniformovaní strážci zákona
včetně velitelky Radmily Fialové. 

Díky kamerám dopadli podvodníka
Na základě městského kamerového systému

ve Slavkově u Brna se podařilo kriminální poli-
cii dopátrat a dopadnout podvodníka, který svou
činnost páchal v různých koutech republiky. Pa-
chatel je momentálně ve vazební věznici.

Městská policie v číslech
V prvních čtvrtletí městští strážníci uložili 56

pokut v celkové výši 12 600 Kč. Nejčastěji po-
kutovali řidiče za průjezd pěší zónou  Brněnská,
za nezaplacené parkování na Palackého náměstí
a také za stání před přechodem pro chodce na
ulici Tyršova. „Připomínám, že parkování je po-
voleno nejblíže pět metrů od přechodů,“ uvedla

Informace z městské policie
velitelka Radmila Fialová. Bloček s pokutou
vystavili strážníci i pejskařům, kteří nedodrželi
městskou vyhlášku o pohybu psů. 

Stražníci v březnu třikrát zabezpečovali asis-
tenci pohřebního průvodu z kostela na místní
hřbitov a třikrát asistovali při dopravních ne-
hodách. Policista byl přivolán také na pomoc
záchranářům, aby pomohl snášet pacienta
z prvního patra do sanitky. Od pondělí do
pátku strážníci dohlíží na bezpečný přechod
chodců na křižovatce ulic Tyršova–Malinov-
ského, a to od 7.30 do 8 hodin a od 12.30 do
12.45 hodin. Strážníci se zúčastnili také cvi-
čení hasičského záchranného sboru při požáru
zámku, které se konalo 15. března. vs

a z vozidla prováděli dohled nad veřejným po-
řádkem. To se některým z postávajících podna-
pilých mužů nelíbilo a jeden z nich vyšel
středem hlavní komunikace k policejnímu vozu.
Když ho policisté vyzvali, aby šel na přilehlý
chodník, nastal problém. Muž nejenže neupo-
slechl a odmítl prokázat svoji totožnost, ale
začal hlídku vulgárně urážet. Výtečníka, který
se pohyboval značně vrávoravou chůzí, poli-
cisté poučili, že se dopouští urážky úřední
osoby a protože odmítá sdělit svou totožnost,
bude předveden na obvodní oddělení. V prů-
běhu jeho usazování do služebního vozidla však
k hlídce přistoupil další muž, který chtěl zmařit
zákrok policistů. Ani po výzvě svého chování
nezanechal, naopak muže zákona zasypal vul-

Policisty hrubě uráželi. Teď jim hrozí nemalá pokuta
garismy. Muž byl natolik agresivní, že policisté
museli použít donucovacích prostředků. K jeho
agresivitě se přidal i muž usazený ve služebním
vozidle a údery nohou poškodil dveře. Další při-
hlížející, kteří přišli k místu, se přidali a začali
policisty urážet, strkat do nich a bránit jim v zá-
kroku. Agresivita osob posilněných alkoholem
narůstala, proto byly na místo přivolány další
hlídky. Vše skončilo zajištěním neurvalců. Nej-
menší naměřená hodnota dechové zkoušky byla
přes jedno promile.

Všichni výtečníci se budou u správního or-
gánu zodpovídat z přestupku proti veřejnému
pořádku. Ten má oprávnění udělit za tento pře-
stupek pokutu do výše deset tisíc korun.

por. Alice Musilová

Policisté se při výkonu služby dostávají často
do kontaktu s lidmi, kteří nejsou vstřícně nala-
děni. Když se takovéto rozpoložení zkombinuje
s alkoholem, není k urážkám daleko. Novela pře-
stupkového zákona však pamatuje i na tuto sku-
tečnost a tak přestupkem proti veřejnému
pořádku je od loňského roku i chování, které zne-
váží postavení úřední osoby při výkonu její
 pravomoci. To jsou právě hrubé urážky a vulga-
rismy, kterými někteří výtečníci policisty častují.

K takovému případu mimo jiné došlo kon-
cem ledna v Bošovicích na Slavkovsku. Hlídka
slavkovských policistů projížděla asi dvě ho-
diny po půlnoci kolem místního pohostinství.
Před ním se pohybovalo několik osob a tak po-
licisté z preventivních důvodů zastavili opodál
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Město Slavkov u Brna opětovně uspěl ve
srovnávacím výzkumu Město pro byznys.
Díky dlouhodobé nízké nezaměstnanosti, vyš-
šímu přírůstku obyvatel a nízkým daním z ne-
movitosti mu patří třetí příčka z 21 měst.

„Děkuji všem, kteří se podílejí na tom, že je
u nás zdravé podnikatelské prostředí. Díky
tomu se naše město může neustále rozvíjet
a zlepšuje se tak i životní úroveň všech obyva-

tel,“ uvedl starosta Michal Boudný při přebí-
rání ceny. Srovnávací výzkum Město pro by-
znys jasně ukázal, že místem zaslíbeným pro
podnikání je Brno. Na druhé příčce se v kraji
umístily Šlapanice a na třetí Slavkov u Brna.
Srovnávací výzkum zpracovává analytická
agentura Datank a hodnotí v něm všech 205
obcí s rozšířenou působností v České republice
a městské části Hlavního města Prahy. vs

Slavkov opět bodoval v anketě Město pro byznys

Zpráva o výsledku přezkoumání hospoda-
ření města Slavkov u Brna za období od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou
podle zákona údaje o ročním hospodaření, tvo-
řící součást závěrečného účtu města. 

Pro názornost uvádím výčet některých ob-
lastí přezkumu:

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,

b) finanční operace, týkající se tvorby a po-
užití fondů,

c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti
města,

d) peněžní operace,
e) finanční operace, 
f) hospodaření a nakládání s prostředky po-

skytnutých z Národního fondu a s prostředky
ze zahraničí poskytnutých na základě meziná-
rodních smluv,

Audit hospodaření dopadl na výbornou
g) vyúčtování a finanční vypořádání poskyt-

nutých prostředků ze státního rozpočtu, roz-
počtu krajů, obcí, ke státním fondům …,

h) nakládání a hospodaření s majetkem
města,

i) zadávání a uskutečňování veřejných za-
kázek,

j) zřizování věcných břemen,
k) účetnictví vedené městem.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření

Při přezkoumání hospodaření územního
celku Slavkov u Brna za rok 2017 nebyly zjiš-
těny chyby a nedostatky,

závěr § 10 odst. 3 písm. a) 
Nedostatky zjištěné dle dílčího přezkoumání

v průběhu roku 2017 byly územním samo-
správným celkem k 31. 12. 2017 odstraněny.

Dluh územního celku Města Slavkov u Brna
nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za po-
slední čtyři roky.

Jako každý rok se město Slavkov u Brna
muselo podrobit podrobnému zkoumání hos-
podaření –auditu. Velmi mě těší, že v oblastech
jako je například plnění příjmů a výdajů roz-
počtu, vyúčtování a finanční vypořádání dotací
nebo i zadávání a uskutečňování veřejných za-
kázek jsme neudělali podle zevrubného zkou-
mání žádnou chybu. Auditorka tak mohla
v závěru konstatovat, že město hospodaří bez
chyb a nedostatků. Děkuji všem, kteří se na
tomto vynikajícím výsledku podíleli a podílejí
– zejména odboru financí městského úřadu.
Věřím, že si nejvyšší hodnocení A udržíme
i v následujících letech. 

Marie Jedličková, místostarostka

Chcete dostávat podrobné
 informace do mailu nebo SMS

zprávy? Registrujte se na
slavkov.mobilnirozhlas.cz

Starostové vítězných měst • Foto: archiv MÚ
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Oprava kanalizace
v Jiráskově ulici

Od poloviny března začala příprava opravy
kanalizace v dolní části ulice Jiráskova.
S tím souvisí kácení 21 stromů ve východní
části ulice. Přípravné práce skončí cca na konci
března, následovat bude samotný výkop. Práce
si nevyžádají kompletní uzavírku ulice. Kácení
stromů je povoleno a podmíněno náhradní vý-
sadbou okrasných stromů. Investorem jsou
VaK Vyškov, práce provádí Trasko, a.s. vs

Dům dětí a mládeže ve Slavkově
u Brna ve spolupráci s městem Slav-

kov u Brna pokračuje od dubna v cyklu semi-
nářů pro rodiče.

Besedy a workshopy pro rodiče pokračujíHledáme dobrovolníky
Na plánovanou akci pro děti Pohádkový les,

kterou pořádá DDM Slavkov u Brna v rámci
oslav Dnů Slavkova, hledáme mladé dobrovol-
níky na soutěžní stanoviště. Společně připra-
víme pro děti dopoledne plné zábavy, soutěží
a odměn. Kostýmy a úkoly dodáme. V případě
zájmu volejte tel.: 544 221 708 nebo pište na
e-mail ddmslavkov@tiscali.cz. DDM

Vážení příznivci volejbalu. Po delší odmlce
se Vám pokusím ve stručnosti přiblížit činnost
volejbalového oddílu DDM Slavkov – dívky.

V soutěži krajského přeboru, hráčky po
úvodní úspěšné kvalifikaci, (družstva se ná-
sledně rozdělují do výkonostních skupin) ode-
hrály sedm soutěžních turnajů. Osm nejlepších
družstev, z celkového počtu 30, hraje následně
o přeborníka Jihomoravského kraje a pro
ostatní družstva soutěž končí. Pořadí se zapo-
čítává dle počtu dosažených bodů. Naše děv-

čata se letos umístila na 11 místě, což předsta-
vuje oproti loňskému roku zlepšení o 10 míst.

Kromě soutěžních turnajů se dívky zúčast-
nily dvou zahraničních turnajů (SK – Žilina,
Polsko – Kožle). Na těchto turnajích se hráčky
dostaly do přímé konfrontace s oddíly tako-
vých měst jako jsou Žilina, Poprad, Varšava,
Krakow a dokonce i reprezentačním družstvem
Polska-žákyně ročník 2004. Oba turnaje byly
pro mladé hráčky především velikou zkuše-
ností a určitě si udělaly obrázek o tom, jak se

Jak si vedou mladé volejbalistky DDM

V úterý 20. února proběhlo v Bučovicích
okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové
a bicí nástroje. Naši školu reprezentovalo čtrnáct
žáků s těmito výsledky.
Zobcová flétna: Václav Mrázek – 2. místo
Příčná flétna: Anna Roubíková – 1. místo
Marie Moudrá, Anežka Palečková, Josefína No-

váková – 2. místo
Klarinet: Jakub Šujan – 1. místo
Saxofon: Marian Karkoška, Massimiliano Vero-

nese – 1. místo
Markéta Moudrá – 2. místo
Baryton: Lukáš Konečný – 1. místo s postupem
Bicí: Marián Jandl, Tomáš Šebeček, Bronislav

Matyáš – 1. místo s postupem
Martin Loucký – 1. místo

Žáci jsou ze tříd Miroslava Červinky, Josefa
Handrly, Vítězslavy Šujanové a Martina Umy.

Dík za klavírní doprovody patří Janě Jelín-
kové, Tamaře Bláhové a Maye Okamoto.

Ve středu 21. února se 15 žáků-zpěváků naší
školy vypravilo do vyškovské ZUŠky, aby po-
rovnali výsledky svého uměleckého vzdělávání
v rámci okresního měřítka. 

Žáky na soutěž připravily Kateřina Jiráková
a Kamila Sokolová.

Obdrželi tato umístění:
Čestné uznání pěvecké duo Eliška Juřinová,

Monika Drápalová
3. místo – Anna Horká, Eva Zourková, Tomáš

Nerád
2. místo – Jolana Karkošková, Ellen Lotreková,

Anna Lysáčková, Aneta Smetanová, Markéta
Moudrá, Agáta Andrlová a pěvecké duo Ella
Carroll, Aneta Smetanová   

1. místo – Amalia Džumanijazová, Veronika

Soutěže základních uměleckých škol
Jandlová 

1. místo s postupem do krajského kola získaly
Ella Carroll a Zuzana Chladilová ze třídy Ka-
mily Sokolové. Zuzana Chladilová se zároveň
stala i absolutní vítězkou soutěže.

Zvláštní ocenění za vynikající klavírní doprovod
získala Tamara Bláhová.
Korepetici obstaraly Tamara Bláhová, Jarmila

Mašová a Jana Jelínková.
Postupující žáci budou reprezentovat školu

v krajských kolech v měsících březnu a dubnu.
Žákům srdečně blahopřejeme za výborné vý-

kony, vyučujícím děkuji za obětavou a pečlivou
přípravu a korepetitorkám za dotvoření celko-
vého dojmu předvedených písní.

Poděkování patří i rodičům, kteří ochotně do-
pravili své děti na místo soutěže.

Jana Jelínková, Martin Uma

Hudební večer žáků
Hudební večer žáků se koná 10. dubna

v 17.30 hod. v sále ZUŠ. Srdečně zveme. jj

Letní příměstské tábory
Na letní prázdniny 2018/2019 jsme připra-

vili celou řadu příměstských táborů pro děti
1. stupně ZŠ. V případě zájmu je třeba vyplnit
elektronickou přihlášku. Bližší informace tý-
kající se termínů a zaměření tábora naleznete
na webových stránkách ddmslavkov.cz ve
složce AKCE. DDM

Termín Téma besedy Přednášející Téma
úterý 7. 4. 2018 Onemocnění u nejmenších dětí MUDr. Hana Levíčková Resuscitace kojence a malého dítěte,

onemocnění dětí (febrilní křeče,la-
ryngitida) prevence syndromu ná-
hlého úmrtí kojence

středa 2. 5. 2018 Sebeúcta a úcta, spojené nádoby? Irena Smékalová Workshop věnovaný ženám každého
věku

pátek 11. 5. 2018 Prevence nejčastějších úrazů dětí MUDr. Hana Levíčková Úprava prostor pro pobyt a hru dětí,
v rámci prevence nejčastějších úrazů
u dětí

pátek 15. 6. 2018 Jak postupovat u běžných poranění MUDr. Hana Levíčková Vdechnutí cizího tělesa, oděrky, krvá-
cení, popáleniny, pád na hlavu,
zhmoždění a zlomeniny 

10.00–11.30

16.00–17.30

10.00–11.30

10.00–11.30

Všechny nabízené akce budou probíhat
v prostorách DDM. V těchto dnech nebude pro-
bíhat baby klub bez programu. Vstup je zdarma.

Zájem nahlaste telefonicky na tel. 544 221 708
nebo emailem ddmslavkov@tiscali.cz nejpoz-
ději 3 dny před termínem akce.                 DDM

dá dělat volejbal na velmi dobré výkonnostní
úrovni. Z turnaje v Polsku vám předkládáme
fotku vč. realizačního týmu a trenérů.

V plánu další činnosti oddílu je sehrát něko-
lik mimosoutěžních turnajů a uspořádat v po-
řadí již 3. ročník Májového turnaje. Tímto
turnajem bude zakončena činnost mládežnic-
kého volejbalu ve Slavkově. Trenéři a reali-
zační tým touto cestou děkují za podporu všem
svým příznivcům.

Jan Zmrzlý a Tomáš Kašpárek, trenéři

Volebalistky DDM s realizačním týmem • Foto: archiv DDM
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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

Ředitelka Mateřské školy Zvídálek ve Slav-
kově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný
zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole Zvídálek na školní rok 2018/2019 se
bude konat ve středu 2. května a ve čtvrtek
3. května 2018 od 6.30 do 12.00 hodin v ře-
ditelně budovy Mateřské školy Zvídálek na
Komenského náměstí ve Slavkově u Brna.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
si můžete vyzvednout v průběhu měsíce
dubna v mateřské škole nebo stáhnout z na-
šich webových stránek www.ms-zvidalek.cz.

Ve dnech zápisu si také můžete se svými
dětmi prohlédnout prostory mateřské školy.

Další informace, včetně kritérií k přijímání
dětí, naleznete na webových stránkách MŠ
(www.ms-zvidalek.cz).

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku
k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od
lékaře, průkaz totožnosti zákonného zá-
stupce, rodný list dítěte. Po dohodě s matri-
kářkou MěÚ ve Slavkově u Brna si trvalý
pobyt dítěte ověřím přímo na matrice.

Eva Jurásková, ředitelka MŠ Zvídálek

Zápis dětí do Mateřské školy Zvídálek Zápis do 1. ročníku ZŠ
Vedení základních škol vypisuje na základě §

36 školského zákona následující termíny zápisu:
ZŠ Tyršova – 18. dubna od 14 do 17 hodin
ZŠ Komenského – 23. dubna od 14 do 17 h.

(vchod od kostela)
Ke školní docházce je zákonný zástupce po-

vinen přihlásit své dítě, které dovrší do 31. 8.
2018 šesti let. Zákonný zástupce si k zápisu při-
nese občanský průkaz a rodný list dítěte.
Ostatní dokumenty k zápisu – viz weby škol
(www.zskomslavkov.cz, www.zsslavkov.cz).

Jiří Půček a Vladimír Soukop, ředitelé škol

Zahájení sezony na zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz otevřel

22. března své brány. Ředitelka Eva Oubě-
lická představila hlavní taháky letošní sezony:
Veteránfest, expozici Právo útrpné v podzemí
a výstavu Svět kostiček. Prvorepublikovou
atmosféru dokreslily průvodkyně zámku
v nádherných retro šatech. Vtipné vystoupení
si připravili také žáci speciální školy Ibsenova
z Brna. Děti z této školy vystavují také v salla
terreně své obrazy inspirované jarem.

Starosta města Michal Boudný předal oce-
nění žákům, kteří napsali nejzajímavější po-
vídky na téma „tajemství slavkovského
podzemí“. Za hudební doprovod děkujeme
žákům a učitelům Základní umělecké školy
Františka France. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na nádherné atmosféře prvního dne.

Pietní akt
Zveme vás na tradiční pietní akt u hrobu ru-

doarmějců, který se uskuteční ve čtvrtek
26. dubna od 16 hodin, v den výročí osvobození
Slavkova u Brna od nacistické okupace. Obětem
války se tradičně pokloní nejen zástupci města,
ale i ruské ambasády a Jihomoravského kraje.
Hudební doprovod zajistí žáci a učitelé Základní
umělecké školy Františka France. Akce se usku-
teční za přítomnosti uniformovaných zástupců
z řad dobrovolného hasičského sboru,  Junáku
a Armády České republiky. Před  in formačním
centrem bude 74. lehký motorizovaný prapor
Bučovice prezentovat vojenskou techniku. vs

Zahájení sezony na zámku • Foto: 4x J. Sláma
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podzemí. Unikátní prostory ze čtrnáctého sto-
letí dají kulisy jedné z neatraktivnějších expo-
zic – Právo útrpné na Slavkovsku. „Historici
zámku sesbírali příběhy trestaných, vyslýcha-
ných a odsouzených obyvatel Slavkovska a za-
sadí je do prostředí, které evokuje drsnou dobu
minulých staletí. V kombinaci s 3D technolo-
giemi a speciálními efekty tak vznikne stálá
expozice, která přiblíží hrůzu soudnictví z ob-
dobí mezi 13.–18. stoletím, kterou návštěvníci
pocítí doslova na vlastní kůži,“ popsala ředi-
telka Eva Oubělická. 

Zámek tradičně ožije i mnoha koncerty a vý-
znamnými událostmi. Historický sál bude hos-
tit závěrečný koncert festivalu Concentus
Moraviae, zámecký park pak například festival
česko-slovenské hudby TOPFEST. Nádvoří
zámku ožije swingovými rytmy Ondřeje Ha-
velky a Melody Makers nebo hudební scénou
Městského divadla Brno. Do Slavkova zamíří
i Michal David. 

Chybět nebudou ani tradiční akce jako jsou
například Dny Slavkova, Napoleonské hry,
 oblíbené jarmarky, jízda svatého Huberta
a program vzpomínkových akcí na bitvu
u Slavkova. Novinkou letošního programu jsou
oslavy ke dni české státnosti 28. října a akce
pro rodiny s dětmi – Sousedská sklizeň, Bram-
boriáda a Zámecké dýňobraní. 

Zámek Slavkov – Austelitz bude žít letos
i významnými stavebními akcemi, které ale ne-
ovlivní chod zámku a ani pohodlí návštěvníků.
Opravovat se budou zámecké valy a povodní
poničená zeď a čínský altán. V parku budou
pracovat také restaurátoři, kteří budou renovo-
vat barokní sochy.

Zámek Slavkov – Austerlitz zavírá své brány
9. prosince 2018 a patří tak mezi památky
s nejdelší otevírací dobou v Česku. vs

Světoznámé kostičky, sraz automobilových veteránů
i mučení v podzemí. Zámek Slavkov otevírá své brány

Zámek Slavkov – Austerlitz v letošním roce
láká na výstavu světoznámých kostiček, sraz
automobilových veteránů i unikátní expozici
o právu útrpném v zámeckém podzemí. 

Motto letošní turistické sezony je „hrajeme
si“. Zábavu si přitom nemusí užívat pouze děti.
V zámeckých galeriích od 22. března až do 31.
srpna bude k vidění dosud největší výstava
projektu Svět kostiček – putovní výstavy ex-
ponátů ze stavebnice LEGO® od předních če-
ských stavitelů. Exponáty ze světoznámé
stavebnice obsadí obě zámecké galerie. Sou-
částí je i herna, kde si návštěvníci můžou sami
sestavit své modely. Na děti a jejich rodiče
budou v průběhu roku zaměřeny i další vý-
stavy jako například Fyzika hrou. 

Zámek pokračuje i v úspěšných prohlídkách
zaměřených na dětské skupiny. Novinkou le-
tošní sezony je zatraktivnění hlavní trasy His-
torické sály, kde děti mohou během výkladu
vyplňovat zábavné úkoly. I nadále bude pří-
stupná speciální trasa, kde nejmenší návštěv-
níci řeší záhadu ztracené koruny. A ani letos
nebudou v programu chybět populární po-
hádky odehrávající se v kulisách jedné z nej-
větších moravských památek.

Zámek Slavkov – Austerlitz neopomíjí ani
dobu spojenou se vznikem Československého
státu. „Připomenutí atmosféry první republiky
se samozřejmě logicky nabízí, jednou z největ-
ších ozdob setkání budou totiž vozy pamatující
i tuto dobu. Podmínkou účasti na Veteranfestu
bude stáří vozu nad třicet let. Věříme, že zde
představíme kolem tisícovky vozů. Návštěv-
níci pak v doprovodném programu zažijí sty-
lovou tančírnu, přehlídku dobové módy či
tematický fotokoutek,“ přiblížila ředitelka
Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

Od prvního července pak ožije i gotické

Nejvýznamnější akce sezony 2018
od 22. března SVĚT KOSTIČEK 

Filmová tvorba do 31. 8. 
Technické modely do 27. 5. 

4. 4. Divadlo Járy Cimrmana – České nebe
21. 4. JARNÍ TRHY + JARNÍ VYJÍŽDKA
19. 5. J. Strauss Orchestr – Z operety do operety

31. 5.–14. 6. Výstava osobností Otto B. Mierny
31. 5.–3. 6. DNY SLAVKOVA

8. 6. Festival muzejních nocí
9. 6. TOPFEST 2018

14. 6. Concentus Moraviae
30. 6. VETERANFEST SLAVKOV

24. 7.–9. 12. FYZIKA HROU – výstava
28. 7. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS

29. 7.–5. 8. Letní filmový festival
11. 8. NAPOLEONSKÉ HRY
25. 8. Sousedská sklizeň
1. 9. Bramboriáda

7. a 8. 9. MUZIKÁLY NA NÁDVOŘÍ
6. 9.–9. 12. Výstava historických počítačů Apple

6. 9.–25. 11. Výstava Dr. Václav Kounic
15. 9. Prohlídka depozitářů
22. 9. VÁCLAVSKÝ JARMARK

KONCERT MICHALA DAVIDA
30. 9. Mezinárodní den seniorů

14. 10. Zámecké dýňobraní
20. 10. Hubertova jízda
28. 10. OSLAVY 100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKO -

SLOVENSKÉHO STÁTU
30. 11.–1. 12. TENKRÁT VE SLAVKOVĚ 1805 – vzpomínkové

akce na 213. výročí bitvy u Slavkova
9. 12. UKONČENÍ SEZONY 2018

Otevírací doba
Březen a duben út–ne 9.00–16.00
květen út–ne 9.00–17.00
červen–srpen celý týden 9.00–17.00
září út–ne 9.00–17.00
říjen–prosinec út–ne 9.00–16.00
Vstupné – základní trasa
Dospělý 120 Kč
Dítě od 6 let 70 Kč
Senior 80 Kč
Rodinné vstupné 340 Kč

Zahájení sezony na zámku • Foto: 4x J. Sláma
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Hvězdné manýry
Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá

a bláznivá fraška, že by se za ni nemusel stydět
ani mistr tohoto žánru Feydeau. Lístky na před-
stavení, které se uskuteční 12. dubna od 19
hodin v SC Bonaparte, zakoupíte na IC Slav-
kov u Brna od 290 Kč. Rezervace možná na
www.zamek-slavkov.cz/předprodej. Herci z di-
vadelní společnosti Háta se na Vás těší! ZS-A

nových, třech sester a jednoho bratra, bude ode-
hrána 28. května od 19 hodin v SC Bonaparte.

Vstupenky právě v prodeji v Informačním
centru Slavkov u Brna. Rezervovat si je můžete
na stránce www.zamek-slavkov.cz/predprodej.
Přijďte se podívat na Simonu Stašovou a Ka-
mila Halbicha v hlavních rolích této americké
komedie. Těšíme se na Vás. vs

Nové představení – Vězeň na Druhé avenue
Jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou?

Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, od-
padky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě
zima, sousedi pořádají mejdany až do noci
a zloději právě vykradli, na co přišli… Ne
každý se však dokážeme zbláznit s takovou dáv-
kou humoru, ironie a sarkasmu. Úžasně vtipná
komedie o životě manželů Edny a Mela Ediso-

V současné době zámek Slavkov – Auster-
litz, příspěvková organizace disponuje něko-
lika výlepovými plochami, z nichž dvě jsou
veřejně přístupné. Jedná se o plochy, jež se na-
chází poblíž křižovatky ulic Slovákovy, Česko-
slovenské armády a Palackého náměstí, a válec
na autobusovém nádraží, který sice zatím není
opatřen popiskem označujícím správce, nic-
méně tato plocha spadá pod správu Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace. 

Výlep na těchto plochách je kontrolován
a platí pro něj určitá pravidla. Pokud zde chcete
mít umístěný svůj plakát, je třeba navštívit In-

formační centrum Slavkov u Brna, kde plakáty
odevzdáte a dozvíte se podrobnosti o podmín-
kách výlepu. Zároveň platí také zákaz černého
výlepu a za jeho porušení hrozí pokuta, která
může dosahovat částky až 20 000 Kč. Pracov-
ník informačního centra plakáty nemusí při-
jmout v případě, že na dané období není na
plochách dostatek volného prostoru.

Pro více informací kontaktujte Informační
centrum prostřednictvím e-mailu infocen-
trum@zamek-slavkov.cz nebo tel.: 513 034 156.
Děkujeme, že respektujete naše pravidla a tě-
šíme se na spolupráci. ZS-A

Pravidla pro výlep plakátů

Strausse. Můžete se zasnít i při áriích Giuseppe
Verdiho, či Giacoma Pucciniho. Na závěr vás
zavede pod jižní slunce v rytmu argentinského
ohnivého tanga. Předprodej vstupenek bude za-
hájen 30. března v infocentru zámku Slavkov.
Cena vstupenek v předprodeji je 300 korun
u pokladny před koncertem 350 Kč. vs

Straussovy valčíky po devatenácté
Ani letos nebudete ochuzeni o tradiční kon-

cert Johann Strauss orchestru. 19. ročník oblí-
beného hudebního večera se uskuteční v sobotu
19. května od 17 h. Vedle nejkrásnějších val-
číků Johanna Strausse jako Císařský valčík
nebo Vídeňská krev, orchestr nabídne kvapík,
či pochod komponistů-současníků Johanna

Prohlídky půdy a krovů
Také jste jako malí rádi prozkoumávali půdy

svých babiček? Přijďte na Zámek Slavkov –
Austerlitz v sobotu 21. 4. a uvidíte, co skrývá ta
naše. Sice tu pravděpodobně nenajdete takové
poklady (ty pečlivě střežíme v depozitářích), ale
zato máme zajímavý komplex lávek, díky kte-
rým si můžete prohlédnout většinu zámeckých
krovů za fundovaného výkladu průvodce. Za
odměnu se Vám poté dostane ten nejkrásnější
výhled na zámecký park ze střechy zámku.

Protože se jedná o jediný termín prohlídky
v letošním roce, doporučujeme Vám včasnou
rezervaci na tel. 544 227 548. Prohlídky
 začnou v 10.30, 11.30, 13.30 a 14.30 hod.
Vstupné je pro všechny 120 Kč. vs

Johann Strauss orchestr • Foto: archiv
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Program kina Jas – duben
sobota 7. dubna, 19.30
THOR: RAGNAROK
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do As-
gardu a zastavil Ragnarok – konec asgardské civilizace – který se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, nemilosrdná Hela. Předtím ale
musí přežít smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá tváří v tvář svému bývalému spojenci z řad Avengers – neuvěřitelnému Hulkovi.
Režie: Taika Waititi. Hrají: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Cate Blanchett. Žánr: Akční/Sci-fi
130 minut, český dabing, vstupné 80 Kč

neděle 8. dubna, 16.30
PŘÍŠERÁKOVI
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihkupectví, které je před krachem, táta Frank je přepracovaný a každý den
trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka a syn Max je sice matematický genius, ale ve škole ho ostatní šikanují.
Jenže ty opravdové trable Wishbonovi teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula.
Pošle zlou čarodějnici Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením změní i zbytek rodiny v příšery. Frank se stává
Frankensteinovým monstrem, Fay se promění v mumii a malý Max v mocného vlkodlaka. Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice
s jediným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim lidskou podobu. Režie: Holger Tappe. Žánr: Animovaný/Rodinný
96 minut, český dabing, vstupné 65 Kč

sobota 14. dubna, 19.30
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
Svět Kingsmanů se poprvé představil ve filmu Kingsman: Tajná služba jako nezávislá, mezinárodní, špionážní agentura pracující v utajení
a jejímž cílem je bezpečný svět. V dalším pokračování čelí naši hrdinové novým výzvám. Centrála Kingsmanů je zničena a celý svět se
stává rukojmím. Kingsmany čekají nové úkoly i překážky. Spojí se se spřátelenou americkou špionážní organizací Statesman. Obě dvě
agentury musí společnými silami porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak svět. Režie: Matthew Vaughn. Hrají: Taron Egerton, Mark
Strong, Pedro Pascal, Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry. Žánr: Akční/Komedie
141 minut, český dabing, vstupné 80 Kč

neděle 15. dubna, 16.30
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Jeho jediným úkolem, který mu doma svěřili, je udržovat v kamnech oheň, aby nevyhasl.
A je asi jen náhodou, že právě on v lese potkal princeznu Kristin, která je právě na útěku ze svého rodného hradu. Kristin je pořádně tvr-
dohlavá, nevěří na staré báchorky o Králi trollů, který má zálusk na princezny. Den před svými osmnáctými narozeninami tedy dává přednost
cestě do neznáma. Bohužel nedlouho po setkání s Espenem zjistí, že ty povídačky o trollech jsou pravdivé. Z jejich cesty se záhy stane
velké dobrodružství, na kterém potkají spoustu příšer, magie i kouzelných míst. A na konci pak čeká hrozivý a nepřemožitelný Král trollů.
Režie: Mikkel Brænne Sandemose. Hrají: Vebjørn Enger, Synnøve Macody Lund, Mads Sjøgård Pettersen. Žánr: Rodinný/Dobrodružný
104 minut, český dabing, vstupné 65 Kč

středa 18. dubna, 19.30
iSHORTS: RUMUNSKO BEZ DRÁKULY
Černé komedie, akční filmy, surreálné sny i lehce absurdní milostné příběhy. Rumunsko neznamená jenom upírské zuby, případně drásavá
sociální dramata. Přijďte se podívat na pestrou kolekci kraťasů jedné z nejzajímavějších evropských kinematografií. Žánr:
Krátkometrážní/Artový
vstupné dobrovolné

sobota 21. dubna, 19.30
THE FLORIDA PROJECT
Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních pestrobarevných motelů. Okouzlující šestiletá Moonee a její přátelé, kteří
si naplno užívají léta, bydlí v jednom z nich. Radost ze svobody, potulování a neodolatelných kopečků zmrzliny nemá nudný a složitý svět
dospělých šanci ohrozit. Co na tom, že její 22letá máma každý týden divoce shání peníze na činži a pozdními platbami dráždí starostlivého
správce Bobbyho. Je na čase seznámit se s novou sousedkou a naplánovat dalších pár průšvihů! Režisér Sean Baker přichází s neobyčejně
silným snímkem, který se stal miláčkem kritiků i diváků ihned od svého uvedení na festivalu v Cannes. Režie: Sean Baker. Hrají: Bria
Vinaite, Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Valeria Cotto. Žánr: Drama
111 minut, české titulky, vstupné 80 Kč

neděle 22. dubna, 16.30
ESA Z PRALESA
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice
se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale také
obrovským odhodláním. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou jako Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli pořádek a
spravedlnost. Na prales si totiž brousí zuby ďábelsky proradná koala Igor. Se svou armádou hloupých paviánů chce jednou provždy zničit
celou džungli. Esa z pralesa se neohroženě vydávají do boje... Režie: David Alaux. Žánr: Animovaný/Dobrodružný
97 minut, český dabing, vstupné 65 Kč

sobota 28. dubna, 19.30
BAJKEŘI
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s
virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý
mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový
cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové dívky
vypadají poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s
humorem, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také sok v lásce. Režie: Martin
Kopp. Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta, Celeste Buckingham. Žánr: Komedie
93 minut, vstupné 70 Kč

neděle 29. dubna, 16.30
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak trochu dobrodruh. Bratry na-
padne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých
jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se svou mladou přítelkyní
Zlaticou, se nezadržitelně mění v katastrofu. A tak, když slavnostní tabule mizí pod nánosem sazí z komína, který David opět zapomněl
opravit, všem ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdávají
a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi. Režie: Jiří Chlumský.  Hrají: Hynek Čermák, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Anna
Polívková, Tatiana Vilhelmová. Žánr: Komedie
83 minut, vstupné 65 Kč

Krajská výstava psů
v zámeckém parku

Park plný pejsků se vidí na zámku ve Slav-
kově spíše výjimečně, avšak letos se můžete se-
známit s těmi nejen nejkrásnějšími, ale také
nejukázněnějšími z nich dokonce dvakrát.
V sobotu 28. dubna 2018 se se zde totiž usku-
teční již 8. ročník Krajské výstavy psů z Vy-
škova. Výstava je určena pro všechna plemena
FCI, národní plemena, mimo NO. Zahájení vý-
stavy proběhne v 9.15 h., samotné posuzování
v kruzích poté 9.30 hodin. Vrcholem dne budou
závěrečné soutěže, kde se představí již jen ti
nejlepší z nejlepších. O druhé exhibici pejsků,
konkrétně anglických ohařů, která proběhne
v květnu, se dočtete v příštím vydání. ZS-A

Výstava psů • Foto: archiv ZS-A
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Slavkovské memento se napevno usadilo
v programu akcí Zámku Slavkov – Austerlitz.
Letošní 14. ročník je toho dostatečným důka-
zem. Základní myšlenkou této především lite-
rární soutěže je přimět žáky základních
a středních škol, aby nezapomínali na to, že žít
v době a prostoru bez válek není vůbec tak sa-
mozřejmé, jak by mohlo zdát. 

Téma „Skončila válka, skončilo trápení…
Opravdu?!“ vybízí k zamyšlení nejen nad
osudy civilního obyvatelstva, ale také nad
osudy demobilizovaných vojáků, případně vá-
lečných zajatců. V obecném tématu „Války –
neválky“ by měli najít prostor i začínající „spi-
sovatelé“ – jeho pojetí je takřka neomezené
(od smyšlených příběhů sci-fi, přes např. osudy
skutečných válečných hrdinů všech dob, až tře-
bas po boj proti současným neřestem ve spo-
lečnosti). Soutěže se pravidelně účastní žáci
škol z brněnského a vyškovského regionu, vý-
běrově také z celé jižní Moravy, hlásí se však

i jednotlivci, kteří si propozice vyhledali sami
na webových stránkách věnujících se literár-
ním soutěžím.  

Nad „Mementem“ převzal záštitu hejtman
Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil
Šimek, starosta města Slavkova u Brna Bc. Mi-
chal Boudný a velitel Velitelství výcviku – Vo-
jenské akademie ve Vyškově brigádní generál
Ing. Josef Kopecký, MSc. Již několik let spolu-
pracujeme s generálním konzulátem Ruské fe-
derace v Brně a Československou obcí
legionářskou v Brně 2. 

Memento a jeho zakončení s vyhlášením ví-
tězných literárních prací proběhne na slavkov-
ském zámku ve čtvrtek 26. dubna 2018. Na
den 26. 4. zároveň připadá výročí osvobození
města Slavkova v roce 1945, ke kterému se ter-
mínově pořádání Mementa váže. V souvislosti
s výročím osvobození města se tento den usku-
teční pietní akt kladení věnců k pomníku pa-
dlých vojáků Rudé armády. Jiří Blažek, ZS-A

Slavkovské memento 2018

PROGRAM:
11.15 Zahájení festivalu (Historický sál)

Vyhlášení výsledků literární soutěže a předání cen
Ukázky činnosti Vojenské akademie Vyškov v zá-
meckém parku (průběžně)

16.00 Pietní akt kladení věnců u pomníku padlých vo-
jáků Rudé armády

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

Na zámku ve Slavkově postavili modeláři obří
město z kostiček. K vidění je 700 exponátů sesklá-
daných z více než 1,5 mil. kostiček stavebnic.
Jedná se o největší výstavu projektu Svět kostiček,
která bude letos k vidění na českých památkách.
Návštěvníci se na modely ze světoznámé staveb-
nice můžou přijít podívat až do konce srpna. 

„Lidé si mohou prohlédnout třeba obří pohyb-
livá dioramata měst se zábavním parkem i peri-
ferií, sportovištěm a pohyblivými vlakovými
soupravami,“ řekla ředitelka zámku Eva Oubě-
lická. Rozsáhlá výstava špičkových českých sta-
vitelů obsadila celou zámeckou galerii – šest
místností v přízemí i v prvním patře.

V přízemí se soustředí tematická výstava 140
modelů představujících například roboty, zá-
vodní auta. Dominantou technické expozice je
zase výběr modelů z období od 80. let po sou-
časnost, zejména velkých modelů pracovních
stavebních strojů, závodních vozidel, zeměděl-
ských strojů, motocyklů, letadel a helikoptér ze
sbírkového fondu projektu Svět kostiček. Náv-
štěvníci můžou těšit i na světový unikát – zlatý
model vozidla Porsche ze soukromé sbírky vy-
škovského sběratele Stanislava Sabola.

Speciální disciplínou jsou Alternativní mo-
dely z tvorby českého stavitele Tomáše Víta.
V prvních dvou sálech mohou návštěvníci
zhlédnout také rozmanitý výběr témat filmové
tvorby, například oblíbené Mimoně, Batmany,
Star Wars a další světoznámé figurky.

„Modely a dioramata v součtu zabrala tisíce
hodin práce. Města, která stavím, neustále do-
plňuji, ať už o svoji vlastní tvorbu, nebo nápady
kolegů,“ vysvětlil autor a koordinátor výstavy
Petr Šimr. Nejvíce času mu prý zabrala hasičská
zbrojnice. „Mnoho hodin mi ale trvá i následné
rozvržení města do prostoru. Usnadňuje mi, že
jsem vystudovaný architekt,“ dodal.

Pro každou výstavu tvoří Petr Šimr nové
město. „Ať už kvůli prostoru, nebo novým ex-
ponátům. A ve Slavkově jsou třeba k vidění
nové tovární sety, ale i kostel, který reálně stojí
v Sedlci u Berouna,“ prozradil stavitel, který je
známý také pod přezdívkou Peesko.

Výstava Svět kostiček bude v takto velkole-
pém podání k vidění do 27. května. Expozice
v patře, která zahrnuje především městská di-
oramata, unikátní modely vozů Tatra nebo na-
příklad vlakovou stanici, která byla oceněna na
světové soutěži stavitelů LEGO v Kopenha-
genu, bude přístupná až do 31. srpna. 

Ke hraní je pro děti k dispozici v přízemním
sále také velká dětská herna se čtyřmi herními
zónami. Hrát si můžou dokonce i děti od 6–24
měsíců s kostkami Baby Primo. Pro děti ve
věku 2 až 5 let jsou připraveny kostky Lego
Duplo s vláčkodráhou. Starší stavitelé pak mají
k dispozici klasické kostky a robotí Bionicle
kostky. Na pokladně zámku je možné zakoupit
i některé modely LEGO za nižší ceny, než je
běžné. vs

Svět kostiček: pohyblivá města i pozlacené Porsche
Výstava v přízemí do 27. května 2018
- přes 140 modelů z ediční řady vozidel Lego® Technic®,

Racers a přes 100 robotů edic Bionicle® a Hero Factory. 
- výběr technických modelů z období od 80. let po sou-

časnost
- zlatý model vozidla Porsche 
- Alternativní modely z tvorby českého stavitele Tomáše

Víta
- Filmová tvorba, např. the Minions (Mimoni), Batman

Movie, Ninjago Movie®, Disney / Pixar, Star Wars aj.
Výstava v prvním patře zámku do 31. srpna 2018
- Vlastní tvorba několika předních stavitelů, tématicky za-

měřena na městskou aglomeraci a architekturu.
- Světové unikáty – hasičské cisterny a tahače přívěsu

značky TATRA 
- Vlastní tvorba vozidel zn. Trabant a Škoda 
- Originální téma starověké římské vesnice 
- Diorama železniční stanice 

Vstupné do jednotlivých galerií + vstup do herny
VSTUPNÉ: 70 Kč dospělí, 60 Kč senioři, 50 Kč děti
V případě zakoupení vstupu do obou galerií 
Dospělí 120 Kč
Senioři 100 Kč
Děti od 3 let, studenti, ZTP 80 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2–3 děti) 350 Kč

Svět kostiček • Foto: 4x J. Sláma
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Hasiči
Činnost a poslání hasičů známe všichni

a proto si jich velmi vážíme. Již druhým rokem
nás navštívili ve škole a tak se žáci druhých
ročníků mohli na vlastní oči seznámit s jejich
prací. Prohlédli si hasičskou výstroj i oblečení.
Vyzkoušeli si hasičskou helmu, potěžkali kys-
líkovou bombu a nasadili si helmu pro zraněné,
do které proudí kyslík, což bylo pro všechy
velkým zážitkem.

Během výkladu žáci viděli telefonní čísla,
na která je nutno volat v případě nouze, pro-
mítnuté na interaktivní tabuli. Děti odpovídaly
na dotazy od hasičů a pokud zazněla správná
odpověď, byly odměněni malou sladkostí.

Hasičům patří srdečný dík a děti se těší na
další návštěvu ve škole a na návštěvu hasičské
zbrojnice. Dana Mazuchová

V průběhu měsíce března zavítali mezi naše
prvňáčky předškoláci z MŠ Zvídálek, aby se
před blížícím se zápisem lépe seznámili s pro-
středím školy.

Paní učitelky si pro ně připravily ukázkové
hodiny plné zábavy, ale i učení.

Nejprve děti spolu s prvňáčky společnými
silami vytleskávaly a počítaly slabiky a plnily
úkoly připravené na tabuli.

Pak měli školáci možnost dětem ukázat, co
všechno už se ve škole naučili, jak jim to jde
s písmenky, čísly i psací tabulkou a budoucí
prvňáčci si na vlastní kůži vyzkoušeli jaký je
to pocit posadit se do školní lavice a plnit za-
dané úkoly.

Všichni předškoláčci byli moc šikovní a my
doufáme, že se jim v budoucnu bude ve škole
dařit co nejlépe. zšk

Návštěva z MŠ Zvídálek

Komeňáci v útulku
Žáci 4.B ZŠ Komenského se rozhodli udělat

radost a současně pomoci opuštěným, starým
a nemocným zvířátkům. Rozhodli se tak už
dřív, když úspěšně skončil předvánoční školní
jarmark. Oddělili část zaslouženého výdělku
a čekali na příležitost, kdy osobně předají
v útulku Tibet v Marefích peněžní dar a při-
chystané dárečky.

Ten čas nastal právě dnes. Zvířátka, která se
nebála zimy a přišla nás přivítat, byla nadšená,
a nemohla pochopit, že nedostanou všechny
pamlsky naráz. Děti si kromě krmení dvou pra-
sátek mrkvičkami hladily kočičky a hrály si
s pejsky. Politovaly staré a nemocné a bylo jim
líto čekajících kožíšků na budoucí pánečky, ale
viděli jsme, že o všechny je dobře postaráno.

Počasí nám nepřálo a pořádně jsme na zpá-
teční cestě vymrzli. Přesto nás hřálo vědomí,
že jsme udělali pro zvířátka něco dobrého.

Tř. uč. 4.B Jana Formánková

V příštím školním roce budeme opět otevírat
třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy
v 6. ročníku. Třída je zaměřena na všeobecnou
sportovní přípravu a ve spolupráci s místními
kluby na florbal, tenis, cheerleading a golf.
Podmínkou pro přijetí je účast na talentových
zkouškách, které se letos uskuteční 23. dubna
2018 od 15.30h v naší sportovní hale. Veškerá
dokumentace pro přihlášení bude vyvěšena na
webu měsíc před termínem talentové zkoušky.

Při talentových zkouškách hodnotíme:
• výkony uchazeče, kterých dosáhne v pěti

disciplínách zahrnutých v Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů (běh 60 m, dribling

s basketbalovým míčem, hod medicimbalem
vzad, leh-sed po dobu dvou minut a trojskok
z místa)

• dovednosti a schopnosti, které uchazeč
předvede ve sportu, který si vybral

• členství v partnerských klubech a repre-
zentaci ve sportu v předešlých letech

Vzdělávací program sportovní třídy je upra-
vený oproti běžným třídám tak, aby žáci mohli
mít 6. a 7. ročníku 4 hodiny TV a v 8. a 9. roč-
níku 5 hodin. Změny se v žádném případě ne-
týkají výuky češtiny, matematiky a angličtiny.
Bližší informace podá vedení školy.

Vladimír Soukop, ředitel

Sportovní třída

Ve dnech 3. a 4. března se v tělocvičně JOJO
Gym v Dobřichovicích u Prahy konal 3. ročník
závodu JOJO CUP v týmové gymnastice – Te-
amGymu. Závodu se za TeamGym Slavkov
u Brna ZŠ Komenského náměstí zúčastnila dvě

smíšená družstva, a to v kategoriích I a II. Děti
se i v Dobřichovicích jako vždy snažily, co jim
síly stačily a výsledkem byly pro obě družstva
krásná druhá místa. Stříbrné medaile přebírali
závodníci s náležitou hrdostí a obrovskou

 radostí. 
Pod vedením trenéra Miroslava

Hrazdila tato dvě družstva v letošním
školním roce závodila již na třech zá-
vodech, dvakrát v Třebíči a jednou
v Brně, přičemž závodníci přivezli
z těchto závodů do Slavkova tři medaile
– dvě stříbrné a jednu bronzovou. 

Všem těmto dětem přejeme mnoho
dalších úspěchů v tomto náročném
sportu a věříme, že jejich dosahované
výsledky se budou stále zlepšovat! Dě-
kujeme tímto ZŠ Komenského náměstí
za stálou podporu i za technické zázemí
a dětem ke skvělým výsledků gratulu-
jeme! Trenéři

Úspěchy závodníků v TeamGymu

K měsíci únoru neodlučně patří tradice ma-
sopustů a také pořádání karnevalů. Ani naše
školní družina nabyla výjimkou a tak se kon-
cem února konal dětmi dlouho očekávaný
a velmi oblíbený karneval. Ten letošní byl na
téma Harryho Pottera – tedy slet čarodějů a ča-
rodějek všech kategorií. 

Tělocvična se rázem jako mávnutím kouzel-
nou hůlkou proměnila na školu kouzel v Bra-
davicích. A to vám ale byla nádhera!
Kouzelnické pláště hýřily nepřeberným množ-
stvím krásných vzorů a barev, stejně jako ča-
rodějné klobouky. Kam jen oko pohlédlo,
odevšad koukaly rozjařené oči zpoza černých

kulatých brýlí, tak typických pro Harryho Pot-
tera. No a samozřejmě nechyběly ani okouz-
lující Hermiony. Rovněž paní vychovatelky
měly příslušný kostým profesorky z Bradavic
a také připravený kouzelný program. Všichni
přítomní čarodějové si tak při zábavných sou-
těžích vyzkoušeli, jak utéci zlému Voldemor-
tovi, jak co nejrychleji najít ztracenou
kouzelnou hůlku, jak někoho začarovat
v kámen, jak být hbitý a bystrý, aby nedostal
„znamení zla“ či si jen zatancovat na okouz-
lující melodie. Na závěr nechyběl ani oblíbený
tanec s koštětem a podlézání pod ním při sni-
žování výšky. Všichni za svoji snahu a parádní

Karneval školní družiny

kostým dostali sladkou odměnu. Bylo to per-
fektní čarovné odpoledne, na které budeme
ještě dlouho vzpomínat!

Za kolektiv ŠD Táňa Hašková

Komeňáci v útulku • Foto: archiv školy

TeamGym Slavkov • Foto: archiv školy

Karneval družiny • Foto: archiv školy
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Nejlepší matematik na okrese
Martin Sedlák, žák třídy IX.B ZŠ Tyršova,

zvítězil mezi matematickou elitou základních
škol okresu, když z celkového počtu 24 bodů
získal skvělých 19 bodů. O tom, že všechny
čtyři příklady v okresním kole Matematické
olympiády byly velmi obtížné, svědčí fakt,
že z dvaceti soutěžících byli pouze tři úspěš-
nými řešiteli (získali alespoň 12 bodů).
 Martin za sebou nechal všechny soupeře
i z vyškovských základních škol s rozšířenou
výukou matematiky. Svůj zájem o řešení slo-
žitých logických úloh prokázal již v loňském
roce, kdy mezi žáky 8. tříd obsadil 2. místo.
Děkujeme Martinovi za úspěšnou reprezen-
taci školy a přejeme hodně štěstí u přijíma-
cích zkoušek na střední školu. zv

The winner is… Martin Vévoda
Ve čtvrtek 15. února se Martin Vévoda z 8.A

zúčastnil okresního kola Soutěže v anglickém
jazyce ve Vyškově. Po písemném testu Marti-
novi přálo štěstí. Z deseti konverzačních témat
si vylosoval „My school, my favourite subject,
my favourite teacher“. Svým celkovým výko-
nem zapůsobil na porotu a odvezl si z Vyškova
nejen diplom za první místo, ale i postup do
krajského kola. I tady výborně zúročil své zna-
losti anglického jazyka a obsadil krásné sedmé
místo. Gratulujeme! Ej, mn

Tak zněl název programu pro žáky sedmých
ročníků ZŠ Tyršova ve vyučovacím předmětu
výchova ke zdraví. Jedná se o preventivní pro-
gram, který pro školy připravila společnost Po-
dané ruce Brno. Centrum prevence v Brně se
zaměřuje na realizaci všeobecné, selektivní
a indikované  primární prevence. Působí
v celém Jihomoravském kraji a spolupracuje
s řadou škol a školských zařízení. 

Sympatická lektorka Mgr. Lucie Fráňová
měla pro žáky připraveny důležité informace

o nebezpečí návykových látek, v daném pří-
padě především marihuany. Formou besedy
v komunitním kruhu v první části lekce vedla
se žáky řízený rozhovor. Ve druhé části pak dala
prostor žákům pro jejich dotazy, na které vhod-
nou formou odpovídala a na které mohli reago-
vat i sami žáci.

Výukový program byl zpestřením pro daný
okruh učiva a určitě přispěl k prevenci užívání
návykových látek, především drog a drogové
závislosti. Hana Charvátová

„O marihuaně“

Žáci sedmých ročníků ve vyučovacím před-
mětu ČASP (Člověk a svět práce – pěstitelství
a chovatelství) zhotovili krmítka pro ptáky.
Všichni žáci se do praktické činnosti s chutí
a elánem zapojili. Do otvorů v malých květiná-
čích vložili větvičku a provlékli provázek.
Potom květináče vyplnili rozpuštěnou tukovou
směsí se semínky a ovesnými vločkami a ne-
chali ztuhnout. Takto připravená krmítka pak
zavěsili na strom na školní zahradě.

Z oken školní budovy mohou nyní žáci po-
zorovat, kolik druhů ptáčků si přiletí na krmítka

zamlsat. Část krmítek žáci odnesli do zařízení
pro seniory B. Braun Domov s úsměvem na
Zlaté Hoře ve Slavkově u Brna, kde škola již
v loňském roce zahájila spolupráci. Pohled na
krmítka s ptáčky obyvatelům domova určitě
zpříjemní dlouhé zimní chvíle.

Ve vyučovacím předmětu ČASP si žáci osvo-
jují nejen teoretické znalosti v oblasti
 chovatelství a pěstitelství, ale zároveň mají
možnost naučit se základním praktickým do-
vednostem při práci na školním pozemku.

Hana Charvátová

Sedmáci vyráběli krmítka pro ptáky

V úterý 20. února a ve středu 21. února se
ve Vyškově konalo okresní kolo Zeměpisné
olympiády. Do boje jsme vyslali zástupce
všech tří kategorií. Obsahem olympiády byla
práce s mapou, tematicky zaměřený test geo-
grafických znalostí a praktická část. Naši žáci
se mezi zástupci základních škol a gymnázií
neztratili. V kategorii osmých a devátých tříd
se Adéla Antošová z 8.B umístila na krásném
sedmém místě, o trochu méně se dařilo Liboru
Tesařovi z 8.A, který skončil dvanáctý se ztrá-
tou pouhých 3,5 bodů za Adélou. V kategorii
sedmých tříd dosáhl Jakub Janek ze 7.A také

pěkného sedmého
místa. Nejúspěš-
nější byli ti nej-
mladší – žáci 6.B.
Filip Charvát se
umístil na výbor-
ném pátém místě a Ondrovi Opletalovi do-
konce scházely pouhé tři body k příčce
nejvyšší. Získal postupové druhé místo a bude
naši školu a okres Vyškov zastupovat v kraj-
ském kole, které se uskuteční 28. března
v Brně. Všem žákům patří velké díky za vzor-
nou reprezentaci školy. ej

Další úspěch našich žáků

Návštěva dětí z MŠ
Začátkem měsíce února jsme v prvních tří-

dách přivítali milou návštěvu. Děti a paní uči-
telky z MŠ Zvídálek a se přišly podívat za
našimi prvňáčky. Ti jim předvedli, co se už
za dva měsíce ve škole naučili – počítat, číst
i psát. Děti z MŠ si prohlédly obě první třídy,
nakoukly prvňáčkům do učebnic a vyzkou-
šely si, jak se sedí v opravdové školní lavici
a jak se píše na tabuli. Na závěr hodiny ško-
láci zazpívali písničku, pozdravili svoje bý-
valé kamarády, se kterými se třeba příští rok
ve škole sejdou. im

Vedení Integrované střední školy ve Slav-
kově u Brna přišlo s myšlenkou blíže představit
své učňovské obory žákům ZŠ Tyršova. Prvním
krokem spolupráce škol byla exkurze žáků 9.
ročníku, kteří si mohli prohlédnout prostory
ISŠ, kde probíhá teoretická výuka i odborná
praxe studentů učebních oborů kuchař-číšník
a automechanik. Mistři odborného výcviku se-

známili deváťáky s obsahem studia a zodpově-
děli jejich dotazy. Studenti ISŠ předvedli
ukázky svých dovedností, které získávají
v rámci přípravy na svá povolání. Dalším kro-
kem spolupráce škol by měla být návštěva žáků
osmého ročníku, při které by si mohli vyzkou-
šet praktické činnosti ať už z učebního oboru
kuchař, či automechanik přímo v praxi. zv

Spolupráce s ISŠ Slavkov u Brna

Výborné výsledky
našich recitátorů 

V úterý 13. března a ve středu 14. března
proběhlo ve vyškovském středisku volného
času Maják okresní kolo soutěže v recitaci.
Naši školu reprezentovali vítězové školního
kola jednotlivých kategorií. Hodnotil se cel-
kový projev recitátora, výraz při přednesu
a zvládnutí textu.

Ve velké konkurenci mnoha soutěžících z ce-
lého okresu Vyškov uspěli jak žáci prvního, tak
druhého stupně. Soňu Kyselovou z 5.A ocenila
porota za její výkon čestným uznáním, Vít
Kudla z 5. B získal dokonce třetí místo.

Největšího úspěchu dosáhla Markéta
Moudrá z 6. B recitací veršovaného textu sku-
piny „Kašpárek v rohlíku“ a prózy spisovatelky
Martiny Drijverové. Porotě se její vystoupení
tak líbilo, že jí udělila první místo v III. kate-
gorii (soutěžící 6. a 7. ročníků). Markéta bude
naši školu a také celý vyškovský okres repre-
zentovat v krajském kole v Brně. Pp, vd

Sedmáci vyráběli krmítka • Foto: archiv školy

O. Opletal • Foto: archiv školy



VÝSTAVBA BYT  
A RODINNÝCH DOM  
VE SLAVKOV  U BRNA

vyberte si sv j
VYSN NÝ D M

vyberte si sv j
VYSN NÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

5. ROČNÍK LETNÍCH
JAZYKOVÝCH TŘÍD PRO DĚTI

s rodilými mluvčími
Umístění dětí do summer campu, kde se komunikuje

celou dobu anglicky, přinese Vašim dětem reálnou
ukázku, jak fungujeme v cizím jazyce a kultuře.

Letos startujeme v pondělí 2. 7.
a končíme v pátek 6. 7.

Každý den od pondělí do pátku od 9 do 15 h.

10% sleva pro klienty JCB

Program, podrobnější info a přihlášku najedete na
www.jazyky-bucovice.cz

PROVOZNÍ DOBA ČS TENRYU
Od 21. března 2018 do odvolání!

Pondělí až pátek:    od 5.00 do 21.00 hod.

Sobota a neděle:     od 7:00 do 20.00 hod.

MYCÍ LINKA
Pondělí až čtvrtek: ZAVŘENO

Pátek: od 12.00 do 20.00 hod.

Sobota a neděle: od 8.00 do 20.00 hod.

MYCÍ BOXY
Pondělí až neděle: od 6.00 do 22.00 hod.

Najet se dá z obchvatu ve směru od Brna nejlépe přes ČS Shell

Čerpací stanice TENRYU
je stále v provozu!



CITY

Tel.: 515 537 537   http://www.citymail.cz  obchod@vivo.cz

INTERNET, CO ŠLAPE JAKO ŠVÝCARSKÉ HODINKY



Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Poradenská kancelář

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

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
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Domov je místem bezpečí pro vás i vaše nejbližší. 
Protože ve více jak 80 % případů dochází k  vloupání 
přes okna či terasové dveře, je důležité na bezpečnost 
myslet již při budování či rekonstrukci vašeho obydlí. 
Nepodceňujte tedy zabezpečení oken a dveří a sez-
namte se s možnostmi, které FenStar nabízí. 
Připravili jsme pro vás akci, která je zaměřena na zvýšení
bezpečnosti oken a dveří – nabízíme kování vyšší bezpeč-
nostní třídy RC1N, uzamykatelné kliky i bezpečnostní
skla za mimořádně výhodné ceny.

Dokonale zabezpečená okna

Navštivte nás na stavebním veletrhu IBF Brno 
25. 4. – 28. 4., kde budete mít možnost osobně 
se přesvědčit o funkčnosti těchto bezpečnostních 
prvků při moderovaném páčení oken.

Navíc ODMĚNA 5.000 KČ v případě, že se Vám 
podaří okno vypáčit.

www.fenstar.cz

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na
mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o.,
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Náplň práce:
• manipulace se zbožím a materiálem

ve skladě
• evidence skladovaného zboží a ma -

teriálu včetně pohybu zásob
• inventura a inventarizace zboží a ma-

teriálu na skladě
• používání čtečky a manipulačních

 prostředků VZV

Požadujeme:
• vzdělání SOU
• praxe ve skladu a zkušenost s řízením

VZV výhodou
• základní znalost práce na PC 
• manuální zručnost
• fyzická zdatnost
• samostatnost, odpovědnost, flexibilita

Nabízíme:
• zázemí prosperující meziná-

rodní společnosti
• pracovní poměr na dobu

 určitou s možností prodlou-
žení na dobu neurčitou

• místo výkonu práce Slavkov
u Brna

• čisté pracovní prostředí
• dvousměnný provoz
• nástup možný ihned nebo

 dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity
• kooperativní prémie
• příplatky ke mzdě nad zákon-

nou výši
• věrnostní odměny

SKLADNÍK / SKLADNICE

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků hledá do svého

týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozici
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• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

slza,  pozinkované
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel. 604 272 975

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
sobota      8–11 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

JIŽ 15 LET S VÁMI

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 20. dubna do 16 hod.
www.bmtypo.cz

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové dodavatele zdravotnických a hygienických
výrobků hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozici

Co Vám můžeme  nabídnout:

Místo výkonu práce:
■ Slavkov u Brna

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu: Marta.Loeffle rova@cz.LRMed.com
nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na mobilu +420 739 529 558,
ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONTROLY KVALITY
Co Vás na pracovní pozici očekává:
■ vedení oddělení kvality v ČR –

5 laboratoří
■ plánování zdrojů na středisko
■ koordinace interních a externích testů 
■ koordinace fyzických, technických,

chemických a mikrobiologických
 vyšetření surovin, meziproduktů a ko-
nečných produktů

■ komunikace s ostatními odděleními
 společnosti a s dodavateli

■ zázemí prosperující  mezinárodní  společnosti ■ pracovní poměr na dobu  neurčitou ■ zajímavou a per-
spektivní práci ■ možnost osobního rozvoje v rámci L&R Academy ■ nástup možný ihned nebo  dohodou
■ 3 dny dovolené navíc ■ dotované stravování ■ firemní akce a benefity

Co by Vám nemělo chybět:
■ SŠ/VŠ vzdělání – přírodovědný, technický nebo zdravotnický obor
■ zkušenosti v oblasti řízení kvality, zabezpečování jakosti

v oblasti výroby zdravotních pomůcek výhodou
■ znalost MS Office
■ komunikativnost, pečlivost, samostatnost
■ schopnost týmové práce, odpovědnost, odbornost
■ odborné znalosti předpisů zdravotnických produktů a norem

pro zajišťování jakosti
■ pokročilá znalost AJ na komunikativní úrovni, další znalost

 cizího jazyka – NJ výhodou

www.Lohmann-Rauscher.cz

Poutníci zahráli v pivovaru
Zdravím všechny přátel dobré country hudby

a tedy i Poutníků, nejprve se musím omluvit za
dezinformaci v minulém zpravodaji.

Napsal jsem, že koncert Poutníků proběhne
v sobotu 9. března, ale jednalo se o pátek. Takže
těm co jsem způsobil zmatek v hlavě, píši sorry.

Jinak ale vše proběhlo jak a kde mělo. Slav-
kovský pivovar byl zaplněn do posledního mís-
tečka. Personál restaurace se snažil seč to šlo,
stejně jako skupina Poutníci, které jsem členem.

Nejednalo se o klasický dvouhodinový kon-
cert k poslechu, ale hráli jsme od 19do 24 h.
a na své si milovníci country a bluegrassu přišli
dost a dost a také si zatančili.

Já všem zúčastněným děkuji za přítomnost
na této akci, majitelům restaurace Slavkovský
pivovar za uspořádání naší akce a těším se
s vámi zas někdy, někde na shledanou.

Za Poutníky zaznamenal Jiří Pola - Karas

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
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Vzpomínka

Dne 14. března 2018 by se dožil 90 let pan

FRANTIŠEK HAVÍŘ
ze Slavkov u Brna

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 11. března 2018 by oslavila své 95. narozeniny moje maminka,
babička a prababička, paní

KARLA HRBÁČKOVÁ

Dne 27. března 2018 uplynulo 30 let, kdy nás opustil můj tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

JAN HRBÁČEK

S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka

…a zůstaly jen vzpomínky

Dne 17. března 2018 uplynulo 9 let, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER

S láskou vzpomíná manželka a syn.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom zapomněli…

Dne 2. března 2018 uplynulo 12 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Na hrob svíci dáme a tiše zavzpomínáme.

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

Vzpomínka
Les své kouzlo nikdy neztratí, lásku, kterou mu dáš, Ti vždy navrátí.

Tak pohleď! Stromy Ti mávají a své požehnání Ti dávají.
Dne 20. března 2018 uplynulo 12 let, co nás navždy opustil milovaný

manžel, tatínek a dědeček, pan

Ing. JAROMÍR HLOUŠEK
z hájenky Bílý Vlk

S láskou, úctou a bolestí vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou s námi, upřímně děkujeme.

Vzpomínka
Dne 20. března 2018 uplynuly dva roky ode dne, kdy zemřela

moje maminka, paní

LUBOMÍRA KROPÁČKOVÁ
učitelka v. v.

V závěru tohoto roku by se dožila 100 let.
Syn s rodinou.

Vzpomínka
Večer, když slunce zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo.

Nebylo Ti dopřáno s námi být, nebylo léku, abys mohl žít.
Dne 18. března 2018 tomu byl 1 rok, kdy nás opustil manžel,

tatínek a dědeček, pan

MIROSLAV TVRDOŇ
Za vzpomínku na něj děkuje manželka Zdeňka, dcera Leona s rodinou

a sestra Jaroslava s rodinou.

Fotbal byl jeho život
Dne 30. března 2018

by se se dožil pan Sta-
nislav Ryšánek 81 let.
Pan Ryšánek, pro přá-
tele Staňa, je pro mě
navždy spojen s fotba-
lem, ať už jako trenér,
vedoucí družstva nebo
funkcionář. Fotbal byl
jeho velkým koníčkem
a věnoval mu svůj čas
ve velké míře. Byl chodící fotbalová encyklo-
pedie, znal všechny výsledky, hráče, pravidla
a vždy si věděl rady. Pracoval v komisích jak
v okresních, tak i v krajských, a byl obrovským
přínosem pro nás všechny. Za svou činnost byl
odměněn mnoha oceněními. V roce 2014
v Praze za celoživotní přínos fotbalu cenou
V. Jíry a loni oceněním od předsedy fotbalové
asociace. Nyní, bohužel už in memoriam, byl
oceněn jako Osobnost vyškovského sportu. 

Věděli jsme a víme, že za jeho činy stálo
vždy jediné přání: nasadit své síly ke prospě-
chu všech, s nimiž se cítil být spojen. Koho za-
hrnul mezi své opravdové přátele, ten mu mohl
důvěřovat. 

Děkujeme ti za vzor! Děkujeme ti za to, že
jsi byl vždy připraven pomoci radou i činem.
Nezapomeneme na Tebe! Staňo, díky a do fot-
balového nebe Ti přejeme vše nejlepší. 

Za SK Slavkov u Brna Přemysl Jeřábek

Proč se stát hasičem
Mluví se o tom, že si máme pomáhat, o tom,

jak jsou důležité záchranné složky – hasiči,
zdravotníci, policie. Podpořme tedy sbor dob-
rovolných hasičů třeba nejen ve Slavkově
u Brna.

Proto vyzývám nejen děti a mládež, ale
i starší občany k zamyšlení – proč vést děti
a sebe navzájem v pomoci druhým a už od dět-
ství se učit kolektivnímu spolehnutí se na sebe
navzájem a základy nejen zdravotní a požární
pomoci. Dnes se pomoc, především pomoc
druhým, ztenčila na dání něco málo peněz (do
sbírek a různých dobročinných akcí) a už ne-
musím nic dělat? Stále ale platí, že osobní za-
stavení a pomoc nejlépe zahřeje u srdce
a pomáhá k uzdravení. K tomu je nápomocen
i kroužek hasičů. Zasportovat si a učit se zá-
kladům pomoci druhým, orientovat se v terénu
a hlavně kolektivní činností.

S mladými hasiči se scházíme ve čtvrtek
v 16 hodin na hasičské zbrojnici ve Slavkově,
Malinovského náměstí. 

Rádi uvítáme k časté spolupráci někoho ze
zdravotníků nebo policie.

Může to být i dobrá průprava k rozhodování
v dospělosti co dělat, jestli se vydat - k policii,
hasičům či zdravotníkům (lékař, sestra, záchra-
nář).

Je smutné, že dříve se různá řemesla či čin-
nosti dědila z generace na generaci – dnes je
to o tom, kdo se co „nabifluje“ a kde je lepší
výdělek, a málo kdo dělá to, kam ho skutečně
táhne srdce, co by chtěl v hloubi srdce dělat.

Petr Blahák

Denně čerstvé zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Stanislav Ryšánek
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Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Vzpomínka
V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 21. března 2018 tomu bylo 10 let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,

pan

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

Vzpomínka

Dne 23. března 2018 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustila 
naše maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA TVRDOŇOVÁ

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

Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.

Dne 24. března 2018 uplynuly tři smutné roky, kdy nás opustil
milovaný manžel, otec, dědeček, syn, bratr, švagr a strýc, pan

VLADISLAV KUČERA
S láskou vzpomínají manželka, dcera s přítelem,

vnuci Mirek, Ondřej a Radovan, maminka a sestra s rodinou.

Vzpomínka
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, byla ta nejdražší, byla to dcera a maminka…

Dne 25. března 2018 uplynul rok, kdy nás navždy opustila
naše dcera, manželka a maminka, paní

PETRA SMÍLKOVÁ
rozená Kummerová

S láskou vzpomínáme a těm, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Rodiče, bratři David a Petr, manžel, děti Petra, Michal, Verunka,

Kačenka a Honzík.

Vzpomínka
Dne 31. března 2018 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil milovaný

manžel, tatínek, dědeček a kamarád, pan

VÁCLAV VYMAZAL
S láskou a úctou vzpomínají manželka Stanislava,

synové Petr a Pavel s rodinami.

Vzpomínka
V našich vzpomínkách žije stále…

Dne 1. dubna 2017 si připomeneme druhé výročí, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek a manžel, pan

JIŘÍ STRAŠIL
Vzpomínají Jiří a Lenka Strašilovi a Dana Strašilová.

Vzpomínka
Zmlkly Tvé písničky, ztichl Tvůj hlas, jen smutné vzpomínky zůstaly v nás.

Tvé dobré srdce přestalo bít, smutno je, dědečku, bez Tebe žít.

Dne 1. dubna 2018 uplynou smutné tři roky, kdy nás navždy opustil pan

VILÉM HOLÁSEK
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 25. března 2018 by se dožil 50 let náš tatínek, syn,
bratr a dědeček, pan

KAREL KUBÍČEK
S úctou a láskou vzpomíná maminka, syn Jakub, dcery Denisa,

Lucie, Simona a sestry Hana a Jana s rodinami.

PŘEVOD VHS na DVD

uzenac@slanecek.cz
604 706 900

Brnûnská 642, Slavkov u Brna

1 hodina záznamu

300 Kã
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Jaroslava Vorlová (1936) 21. 2.
Jan Ehrenberger (1955) 10. 3.
Milan Plotěný (1936) 13. 3.
Zdeňka Cigánková (1932) 16. 3.
Miluše Poloučková (1961) 19. 3.
Vladislava Vlachová (1948) 19. 3.
Jarmila Vránová (1948) 22. 3.
Jaromíra Pikolová (1922) 23. 3.

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

Vzpomínka
Dne 14. dubna 2018 vzpomeneme 100. výročí narození mého manžela,

pana

FRANTIŠKA RUDOLFA

Dne 30. května 2018 uplyne 25 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka Albína, syn František

a dcery Marie a Jiřina s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. dubna 2018 uplynou dva smutné roky, kdy nás opustil pan

ANTONÍN MATYÁŠ
S láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami

a vnoučata Gábinka, Dominička a Laurinka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 12. dubna 2018 jsme vzpomněli osmé smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra s dětmi a rodinami.

Vzpomínka

Dne 17. dubna 2018 uplyne smutný rok od úmrtí našeho tatínka,
manžela a dědečka, pana

LADISLAVA SÁČKA

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka, děti a vnouček Tobísek.

Blahopřání

V polovině dubna 2018 oslaví 90. narozeniny paní

MARIE JEDLIČKOVÁ

Do dalších let všechno nejlepší, hlavně dobré zdraví, po-
hodu a radost nejen ze zahrádky přejí

synové Milan a Ladislav a sestra Anna s rodinami.

Blahopřání

Dne 25. března 2018 oslavil své životní jubileum
můj milovaný manžel, náš tatínek a dědeček, pan

PAVEL ZVONEK
Mnoho štěstí, spokojenosti, pevný krok

a hlavně zdraví přejí
manželka Zdeňka, syn Libor a dcera Hana s rodinami.

Vzpomínka

Dne 17. dubna 2018 by se dožil 94 let náš drahý tatínek, pan

JAN KOVAŘÍK
z Němčan

Vzpomínají děti s rodinami a všichni, kdo ho měli rádi.

INZERCE

PEDIKÚRA, poliklinika Slavkov. Lenka
Juřečková, tel. 604 167 756.
BABIČKA od dětí hledá k dlouhodobému
pronájmu byt 2+kk -3+1 nejlépe v Nížko-
vicích, Slavkově, nebo Bučovicích. Děku-
jeme za nabídky :) Tel.: 775 674 544.
KOUPÍME byt ve Slavkově u Brna, min. 3+1,
nebo 3kk, balkon nebo terasa, sklep, parko-
vací místo, ideálně zařízený. Tel.739 654 502,
MalikovaH@email.cz.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
MLADÁ rodina koupí byt 3+1 ve Slavkově.
Prosím, nabídněte! Telefon: 602 185 147.
NUTNĚ hledám ke koupi dům – Slavkov
nebo okolí max. do 20 km. Tel.: 732 222 468.
KOUPÍME byt 2+1 nebo 3+1 Slavkov,
Bučovice, Újezd u Brna. Dohoda jistá.
Tel.: 731 850 598.
HLEDÁME chalupu nebo chatu k odpo-
činku do 50 km od Brna. Tel: 602 102 038.
KOUPILI jste nábytek? Smontujeme Vám ho.
Tel.: 722 522 022.
PRO BABIČKU hledáme menší byt 1+kk
nebo 2+kk ve Slavkově. Hotovost. Tel: 604
508 585 
LÉKAŘ koupí RD nebo pozemek k stavbě
RD ve Slavkově, příp. v okolí. T: 739 586 722.
HOSTINEC NA ŠPITÁLCE přijme na úklid
(i důchodkyni) cca 2 hodiny denně!
 Kontakt: 604 573 212, pyrek@spitalka.cz,
www.spitalka.cz, nebo osobně!

Poděkování strážníkům
Chtěl bych veřejně poděkovat strážníkům

městské policie ze Slavkova u Brna za vysoce
profesionální přístup při mém telefonickém do-
tazu. Poděkování patří jak strážníkovi při  řízení
provozu ve městě, který mě nejenom neodbyl
při své náročné činnosti, ale také mně poradil
na koho se mám obrátit, a následně také veli-
telce, se kterou, díky jejímu obětavému pří-
stupu, jsme celý problém zdárně vyřesili.

Pevně věřím, že s takovým přístupem
mohou být hrdí na svoji práci nejenom vůči
občanům města Slavkova. Ještě jednou moc
díky! Petr Procházka z Brna
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvr-
tek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h. Svátost smí-
ření každou středu od 19.00 do 20.00. 

1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše Slavkov 9.30
a 18.00 s žehnáním pokrmů.

2. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov mše sv. v 7.30.
6. 4. Návštěvy nemocných.
6. a 7. 4. Víkendová příprava dětí na svátosti, DSR.
7. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do

úklidu Slavkova.
8. 4. Setkávání po kurzu Alfa, 19.00 fara.
9. 4. MSKA - Olympiáda očima olympijského kaplana, Ol-

dřich Chocholáč, 19.00 kino Jas.
12. 4. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.
13.–23. 4. Pouť děkanství do Izraele.
15. 4. Sbírka na repatriaci migrantů.
15. 4. Divadelní návraty, 15.00 fara.
29. 4. Divadelní kavárna.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 hod.,
nebo se domluvte na tel. 604 280 160 nebo 734 289 270.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Zimní olympijské hry v jiho-
korejském Pchjongčchangu
jsou už za námi, a proto je
dobré začít rekapitulovat. Celý
sportovní svět sledoval hlavně
úspěchy sportovců přesně podle
hesla „Citius, Altius, Fortius“
(rychleji, výše, silněji), i tak zů-
staly některé aspekty olympi-
ády běžnému diváku skryty.
O tomto jiném pohledu na nej-
větší sportovní akci světa k nám přijede v pon-
dělí 9. dubna v 19 h pohovořit oficiální
olympijský kaplan Oldřich Chocholáč. Uply-
nulé olympijské hry byly pro něj již třetí v po-
řadí a druhé, kterých se účastnil jako kaplan.
Bude i jistě prostor pro srovnání s předcháze-
jící zimní olympiádou v Soči a letní olympi-
ádou v Riu. Každopádně ale tato přednáška
bude primárně zaměřená na Pchjongčchang

a můžeme se těšit i na fotogra-
fie, které budou promítány na
velké kino-plátno a pokud čas
dovolí, tak bude na závěr násle-
dovat diskuze.

Přijměte tedy naše pozvání
na tuto přednášku, která se
bude konat tradičně v kině Jas
ve Slavkově.

P. ICLic. Oldřich Chocholáč
pochází ze Slavkova u Brna. Je

absolvent Lateránské univerzity v Římě, obor
teologie (2004) a Papežské univerzity Jana
Pavla II. v Lublinu, obor církevní právo
(2016). Kněžské svěcení přijal v brněnské ka-
tedrále 16. července 2004. Od roku 2012 pů-
sobí ve farnosti Mikulov – sv. Jan a v několika
dalších farnostech na Pálavě. Od roku 2016 je
soudcem Diecézního církevního soudu v Brně. 
Na přednášku srdečně zve kolektiv slavkovské MSKA

Olympiáda očima olympijského kaplana

LÁSKU MÁME, TOBĚ SE JEŽÍŠI PODO-
BÁME.“ a zamysleli se nad otázkou: Zda a čím

Od masopustu k Velikonocům aneb Čím žijeme v Karolínce v době postní?
Vydaly jsme se za Ježíšem a poslouchali vy-

právění o tom, jak uzdravil slepého, hluchoně-
mého a člověka s ochrnutou rukou. Prosili jsme
ho, aby nás také naučil, jak se máme dobře dívat,
naslouchat si a vzájemně si pomáhat. Přinesly
jsme si do školky své oblíbené knížky a hrály
jsme si na knihovnu. Půjčovaly jsme si knížky
kamarádů, prohlíželi si je a vyprávěli si o nich.
V třetím týdnu jsme si povídali o tom, co roste
nebo stoupá nahoru, co padá dolů k zemi nebo
na zemi leží a co potkáme, když se vydáme nebo
podíváme doprava či doleva. Naučili jsme se ří-
kanku: „NA ZEMI ŽIJEME, K NEBI SE ZVE-
DÁME, SPOJENI SE SVĚTEM, SRDCE PRO

Jako pamětník sázení těchto stromů bych
chtěl přispět k rozpravě, o jaké stromy vlastně
jde. Přesnější dobu sázení těchto stromů již
přesně neurčím, bylo to v době, kdy do Inte-
grované střední školy ve Slavkově bylo přemís-
těno SOU lesnické z Hradu Veveří u Brna. Ve
Slavkově jsem se účastnil odborného výcviku
a výuky žáků školy na žádost podniku Jihomo-
ravské lesy kde jsem byl zaměstnán. 

Nejde jen o smrky, jak informují několika
články Vyškovské noviny, jde o sovy kalouse
ušaté, kteří se tradičně v korunách jehličnanů
přes den zdržují a večer se vydávají do okolí na
lov hlodavců, hlavně v létech, kdy je dostatek
myší. Výzkum sov a jejich potravy zde prová-
děl i slavkovský Evžen Pohle se spoluautory
obsáhlého knižního díla Fauna ČR, Ptáci. Byl
v okolí doložen běžný výskyt myšice lesní
a myšice křovinné. Kalousi se ve skupinách
zdržují v korunách nikoli smrků, ale dnes již
velmi vzácných douglasek tisolistých, které se
dnes již po polovině století staly velmi vzácnou
dřevinou. Dříve se tyto jehličnany, dříve zvané
jedle douglasova, sázely i u nás společně se
smrkem pichlavým či stříbrným, na plochách,
kde naše smrky následkem znečištěného ovz-
duší hynuly. Je to velmi odolná dřevina, vhodná
pro sadbu, kde žijí lidé. Byla k nám dovezena
přibližně před 200 lety z USA. Jsou variety ur-
čené pro výsadbu do městského znečištěného
prostředí se štíhlou pyramidální korunou. Její
jehlice příjemně voní, zvláště rozemnuté na

teplé plotně. Patří mezi rychlerostoucí dřeviny,
dříve sázeny i do lesních porostů. Procházka
porostem douglasek zvláště po dešti byla zážit-
kem. Cenil se její rychlý růst a kvalita dřeva.
Prohlášení Ždánického lesa za chráněný park
znamenal konec výsadeb nepůvodních dřevin.
Ve svém důsledku je prokazatelné, že tento čin,
zákaz sadby nepůvodních dřevin do lesních po-
rostů působí negativně v naší přírodě. Neplní
program záchrany a bohatství biologické roz-
manitosti. Uvádí se, že douglaska ve své domo-
vině, západ USA, dosahuje stometrových
výšek. V Evropě je to jen poloviční výška
stromů. Douglasku často prozradí její poměrně
krátké šišky, které mají jazykovité trojcípé
krycí šupiny. Plodí i na ulici Jiráskova. Je to
druh původem ze severní Ameriky, další dva
druhy, které se u nás nesážou, pochází z Číny
a Japonska. Že má douglaska velmi ušlechtilou
vůni mezi jehličnany se přesvědčíte snadno,
když rozemnete čerstvou větvičku mezi prsty,
vdechnete příjemné aroma, které spojuje měk-
kou vůni lesa s čerstvou vůní citrusů. Takto in-
formuje „Průvodce naší přírodou“. 

Další dřevina na ulici Jiráskova je opět exota,
smrk pichlavý, či stříbrný. Opět pochází ze
 severoamerického kontinentu, kde zabírá
ohromné území, dá se říci severoamerické
tajgy, od východního pobřeží Atlantiku po nej-
západnější část Aljašky pobřeží Pacifiku.
Oproti našemu smrku smrk pichlavý dobře
snáší znečištěné ovzduší. Do Evropy byl dove-

Stromy v Jiráskově ulici

zen až koncem 19. století. U nás byl prvně vy-
sazován na plochách, kde hynul náš smrk zte-
pilý, v oblastech znečištěných spalováním uhlí,
kde byl velkoplošně vysazován a vyséván jako
hlavní dřevina. Dodnes se těší velké oblibě
i jako strom okrasný v městských parkových
úpravách. Cílevědomým šlechtěním vznikly
dnes z původního druhu četné kulturní formy
velmi proměnlivých vlastností. Příkladem je
smrk stříbrný. Do našeho města byl smrk pich-
lavý, hlavně jeho zelená forma, dovezen a vy-
sazován tehdejším lesnickým učilištěm, které
tehdy mělo povinnost jako všechna učiliště
účastnit se těžebních i zalesňovacích prací
v Podkrušnohoří, kde lesy hynuly. Učiliště
tehdy přivezlo do Slavkova množství sazenic
tohoto smrku, které byly vysazovány v našem
městě. Slabší sazenice byly zaškolkovány,
znovu vysazeny v zahradách účastníků a ve
školní zahradě. Později sloužily opět k výsadbě
ve městě i v ulici Jiráskova. 

Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek SOS

se Ježíšovi podobáme? Shodli jsme se na tom,
že si přejeme mít stejně jako Ježíš srdce pro
lásku a budeme se o to snažit.

Povídáme si o jaru a o sluníčku, které se na
nás každým dnem o trošku déle směje, a uží-
váme si ho plnými doušky zejména, když jsme
venku na vycházce.

Každý den nám ve třídách rozkvétá jedna
květinka, a my máme radost, že se naše postní
cesta krátí a Velikonoce se blíží. Pomalu se
pouštíme do výroby dekorací, kterými chceme
potěšit maminky, tatínky a všechny doma o Ve-
likonocích.

Za KMŠ Karolínka napsala Zdena Vičarová

O. Chocholáč • Foto: archiv

KMŠ Karolínka • Foto: archiv školy

Jiráskova ulice • Foto: M. Hrabovský
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Maruška Hlaváčková (prov. Hrabčíková). Na
úspěchu pohádky se hlavně podepsal skvělý
výkon herců. Ostatně hned po premiéře byla
šatna herců doslova obležena diváky, kteří se
dožadovali podpisů herců a ti, ještě neodlíčení,
ale šťastní rozdávali autogramy. Právě tento
okamžik jste mohli zaznamenat v dokumentu
promítaném v prvním díle Návratů. Myslím,
že právě tato pohádka odstartovala strmý vze-
stup tohoto divadelního souboru, což budete
moci posoudit v dalších dílech Divadelních ná-
vratů.

Koho tedy v pohádce uvidíme?
král Hyacint III. a královna Hortenzie – Vojta

Lstibůrek a Magda Melicharová
princezna Růžička a zahradník Petr Klíč –

Klára Urbánková a Pavel Šujan
dvorní dámy Fuksie a Bromélie – Lidka Šuja-

nová (prov.Hampelová) a Markéta Pavlíková
víla Primula a zimní král Rampouch XIII. – Ja-

ruška Andrlová a Jenda Hlaváček

Divadelní návraty – 2. díl

Pohádka O stříbrné růži z r. 2004
dvojrole báby Divizny a Ledovce – Eva Čer-

vinková (prov.Hlaváčková)
dvojrole dědečka Tymiána a Mrazivce – Vojta

Andrla.
Pohádka nás zavede do Květinového králov-

ství, kde mají král s královnou problém se svou
dospívající dcerou. Ta místo aby se učila dvor-
ské etiketě, leze po stromech, a jak říká krá-
lovna, „pořád někde lítá s tím zahradníkovým
klukem“. Pan král se rozhodne vyřešit situaci
radikálně – „provdá dceru a basta“! Mezi ná-
padníky se však objeví zlý zimní král Ram-
pouch, promění princeznu ve stříbrnou růži
a odnese ji do své Ledové říše. Jenže ani on ani
nešťastní královští rodičové netuší, že existuje
někdo, kdo princeznu miluje víc než svůj život
a ten hodlá nasadit, aby princeznu vysvobodil. 

Pohádka je vhodná pro děti od 5 let, ale po-
baví samozřejmě i ty dříve narozené.

(Délka pohádky přibližně 70 minut)
Za realizační tým srdečně zve Ludmila Nosková

Druhý díl Divadelních návratů proběhne
v neděli 15. dubna v sále Pastoračního centra
v budově ř.k.fary. Vchod do budovy se otevře
ve 14.30 a od 15 h. se začne s promítáním.
Vrátíme se do roku 2004, kdy tehdejší Farní
divadlo Simsala Bim secvičilo svou druhou
hranou pohádku, s názvem O stříbrné růži.
Tato inscenace zaznamenala nečekaný úspěch
a obrovskou účast. Divácký zájem byl tak ve-
liký, že při všech šesti představeních sál do-
slova praskal ve švech. Děti seděly prakticky
až na jevišti, dospělí stáli i podél zdí mládež
seděla i na okenních parapetech. Jedním slo-
vem – špendlík by nepropadl.

V této pohádce byly poprvé použity speci-
ální efekty, např. modulace hlasu krále Ram-
poucha, umělá mlha, či zmizení princezny na
otevřené scéně. Hra byla doprovázena scénic-
kou hudbou a i v provizorních podmínkách se
podařilo vytvořit jednotlivé scény vskutku po-
hádkové. Postarala se o to tehdejší scénografka

V sobotu, prvním dni výpravy, jsme podnikli
několikahodinový výlet údolím potoka Palava.
Celý jeho tok byl kompletně zamrzlý a zdolávat
ledové kaskády nebo se procházet po tlustém
ledu byl prostě zážitek. V Češkovicích jsme se
ohřáli v příjemném prostředí hotelu Panorama,
dali si čaj a kofolu a trochu se protáhli na cvi-
čebních strojích v hotelové zahradě. Na blíz-
kém rybníku probíhala litá bitva v curlingu -
zde v podobě posílání opravdových žehliček po
ledu. Po návratu do vyhřáté klubovny jsme se
pořádně najedli a po šermířské bitvě a vy-
mrznutí na nedalekém rybníku se pomalu na-
chystali na spaní. Před usnutím jsme si ještě
poslechli několik trošku strašidelných historek,
ale nikomu se zlý sen naštěstí nezdál.

V neděli jsme vstávali brzy. Čekal nás ná-
ročný výlet. Autobus do Těchova jsme stihli
v pohodě a také několikakilometrová cesta za-
sněženým lesem až do údolí k Domu přírody
u Skalního mlýna byla příjemná. Dorazili jsme
právě na desátou hodinu, kdy se otevíralo. Po
prohlídce vstupní haly a nákupu suvenýrů jsme
se vydali na exkurzi. Byla zahájena promítáním
krátkého 3D filmu o Moravském krasu. Sa-
motná výstava, věnovaná lidem, živočichům,
rostlinám i horninám a potůčkům v této oblasti
by pak vydržela na hodně dlouho, ale my jsme

Jarní akce slavkovských junáků
museli už o půl dvanácté zase vyrazit na cestu
zpět. Do kopce se už nešlo tak snadno jako
dolů, ale nakonec nám zbyla spousta času
i energie na velkou koulovací bitvu.

Na klubovně v Blansku jsme se rychle při-
pravili na cestu domů, ale před odjezdem si
ještě pochutnali na čerstvé pizze. Trávili jsme
ji už ale v autobuse do Brna a po hodině a půl
jízdy ve Slavkově zakončili celou výpravu hla-
sitým oddílovým pokřikem!

Milan Šemora, vedoucí

Nocleh v Jungli 
Druhou březnový víkend byla v plánu „so-

botní klubovna“ plná akcí. Cílem bylo se při-
pravit na dva blížící se skautské závody. 

Sešli jsme se již v pátek, kdy jsme si kromě
her zopakovali také základy zdravovědy. So-
bota se nesla v duchu celoroční hry, tedy
„Jungle“. Stihli jsme historické pexetrio a psaní
dopisu. Po obědě, který si holky uvařily samy
- jak jinak v jungli - se strhl boj o přežití. Díky
správnému řešení různých úkolů se holky po-
stupně probojovaly ven z pralesa. 

Večeři jsme uspořádali ve stylu „kdo si co
uloví, to sní!“. Potom už nás čekala cesta domů
s hlavami plnými nových informací. 

Ondra Horák, vedoucí

Potřetí jsme se sešli uzavřít plesovou sezonu
ve Slavkově u Brna a to Slavkovským Maška-
rákem 2018. V letošním roce to byl večírek
v opravdu divokém tempu, kterému pomohla

skvělá kapela Hamrla Boys, ale hlavně úžasné
masky, které jsou rok od roku propracovanější.

Velmi rádi bychom poděkovali především
všem sponzorům naší tomboly a také rád bych
poděkoval sponzorům našich soutěží. Dále
velké díky patří porotě, kterou v letošním roce
tvořili pánové Martin Křížka a Michal Boudný.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat celému
týmu organizátorů a pomocníků, kteří si letos
poprvé společně připravili vystoupení, které od-
startovalo program letošního Maškaráku.

Vítězové Maškaráku
Jednotlivci –Šejk na létajícím koberci
Týmy –Princ a Večernice
Hlasování diváků – Serena a Venus Williams

Masky ovládly Slavkov
Už nyní se na Vás těšíme u dalších akcí Ha-

dica Production. Každý měsíc se můžete
zúčastnit PubQuizu, který pořádáme na Slav-
kovském pivovaru. Více informací najdete
na www.hadica.cz.

Za Hadica Production Dominik a Honza
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Sběr železného šrotu 2018
V sobotu 7. dubna 2018 budou slavkovští

skauti od osmi hodin ráno sbírat ve Slavkově
u Brna staré železo.

Žádáme občany, aby šrot shromažďovali na
ulicích nejlépe až ráno kvůli omezení krádeží.

Skauti také nabízí svou pomoc s odnosem
těžkých kusů z vašich dvorů nebo sklepů. Stačí
si to předem dohodnout s vedoucím akce Mi-
lanem Šemorou na telefonním čísle 608830837
nebo s kterýmkoliv vedoucím Junáka Slavkov.

Tradičně se sběr koná první dubnovou so-
botu, letos shodně s akcí „Ukliďme Slavkov“.
Děkujeme občanům, kteří v blízkosti hromad
železným šrotem nevytváří skládky jiného
druhu odpadů a pomáhají tak čistotě v našem
městě.

Jednička na zimní výpravě
Vlčata z 1. oddílu si nemohla vybrat lepší

termín pro zimní výpravu. Teploty lehce pod
nulou, blankytně modrá obloha, vše pokryté
sněhem a bruslařská sezona v plném proudu.
Tak vypadal první březnový víkend nejen ve
Slavkově, ale i v Blansku, kam jsme se na vý-
pravu vydali. Střechu nad hlavou jsme našli
v tamní skautské klubovně, za jejímiž zdmi
téměř začínal Moravský kras. 

Slavkovský Maškarák • Foto: archiv HP
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Motoklub Austerlitz informuje

Emil Boček a Slavkov (II.)
S předválečným kamarádem Bořivojem

Sedlákem se po třech měsících rozešli a místo
něj byl p. František Krátký. Po roce 1948 byla
založena Mototechna (viz minulé číslo). Ve-
doucím byl dlouhá léta p. Robert Janka. Byla
to nejvetší líheň silničních závodníků.

Vrátím se k p. Bočkovi a jeho motokariéře.
Pan Boček ještě když měl vlastní dílnu, tak Ro-
bert Janka jezdil závody dokonce před válkou
se strojem Harley. Všechny motorky si připra-
vovali sami. Střídaly se různé motocykly a sám
si nakonec udělal Jawu 250 a začal s ní. Pan
Janka měl v té době krátce „pucha“, po něm si
pořídil valtera, předchůdce ČZ. S tím jezdil se-
niory a pan Boček juniory. Tehdy to bylo roz-
dělené. Pojezdili těch závodů moc a kde jel , tak
byl celkem dobrý a dost jich i vyhrál, ale to jen
skromně sděluje. Malou dílnu měl na Cyrilské
ulici, kterou si nechal. Měl tam svoji motorku

a dělal na ní jen pro sebe. Od šesti do dvou cho-
dil do Mototechny a odpoledne spěchal do své
dílny. Za nedlouho byl předvolán" „soudruhy“
na národní výbor do Komárova i s p. Jankou.
Dozvěděli se, co v té dílně dělá, tak vysvětlo-
vali, že pracují jen na závodních motocyklech,
ale vyslýchající trvdili opak, že nekale podni-
kají. Pan Boček dostal vyznamenání tekdejšího
ministerstva obrany „Za nejlepšího opraváře Ji-
homoravského kraje“, když se to od p. Janky
dozvěděli, tak byli zticha a nechali je jít. Na dal-
ším předvolání si ještě prověřili, kdy by dílnu
předal někomu dalšímu, tak se pan Boček na-
štval dílnu vyklidil a do měsíce skončil. 

Začátky z hlediska závodění byly pro něj
těžké, jen samá závist a informátoři. Nenechal
se vyvést z míry a odjel první závod, kde jel na
175 ccm a právě na starém brněnském okruhu,
dojel si pro druhé místo a další závod na stej-
ném okruhu a motorce závod vyhrál. Potom

Motookénko

přesedlal na dvěstěpadesátku, na které dokázal
vyhrát i ve Slavkově a Vyškově. Na závodě
v Prešově zadřel ojniční ložisko, musel vydělat
motor, rozpůlit a odjet do Košic, v té době to
nikde blíž opravit nešlo. Jeho kolegové závod-
níci nejdříve tvrdili, že to nedá dohromady,
ale před startem se to podařilo a jak byste řekli,
že pan Boček dopadl? Vyhrál. J.M.

Dokončení v příštím čísle

Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Klub
má za sebou výroční členskou schůzi. Sešli jsme
se abychom zhodnotili činnost klubu v uplynu-
lém roce a potvrdili plán na rok letošní. Sezona
se rozběhne v dubnu na který je připraveno hned
několik klubových akcí. Hned 1. dubna se vy-
dáme na cesty a budeme hledat bájný Veligrad;
7. dubna budeme jezdit na Pezinskej Babe (to je
Slovenský přírodní silniční okruh, pro nezasvě-
cené); 9. dubna uspořádáme besedu o bezpeč-
nosti v silničním provozu; 20. dubna navštívíme
průmyslový skanzen v Ostravě; a konečně 30.
dubna plánujeme dvoudenní výlet cestovatelů
do Zlatých hor. Abychom poskytli i užitečné in-
formace široké veřejnosti, přináším novinky  pro
cestovatele do zahraničí na rok 2018.

Slovensko: U východních sousedů se mění
spotřební daň na benzín a naftu. Čekejte větší
rozptyl a pohyb cen. 

Rakousko: Zavádí elektronické dálniční
známky registrované na poznávací značku. Při

plánování dovolené běžte na internetové
stránky, nebo používejte aplikaci rakouského
ministerstva dopravy a známku objednejte.
Cena je stejná jako u klasické nalepovací.
Platnou se stává až 18. den od objednání
(kvůli 14denní možnosti vrátit zboží objed-
nané online). Pokud si rozmyslíte, že zítra po-
jedete do Rakouska, nezbyde, než koupit
klasickou známku. Od poloviny roku bude
možné elektronickou známku koupit v trafi-
kách, na pumpách nebo v autoklubech. V tom
případě začne platit okamžitě. Desetidenní
známka pro motorkáře stojí 5,20 €, dvoumě-
síční 13,10 € a roční 34,70 €. Je zakázáno
vozit kameru. Barva reflexní vesty nesmí být
zelená (oranžová, žlutá nebo červená je OK).
Tolerance 0,5 promile.

Německo: Při cestě Německem dodržujte do-
pravní předpisy. Loni zvedli pokuty. Za závažné
přestupky proti pravidlům, například účast na
nelegálním závodě riskujete tři body, řidičák, ale

také můžete jít na dva roky do chládku. V pří-
padě zranění či smrti v souvislosti se závody to
je až 10 let odnětí svobody. Dvou a tříkolová vo-
zidla nepotřebují ekologickou známku a není ji
možno objednat. Je zakázáno vozit kameru. To-
lerance 0,5 promile.

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek
Dokončení v příštím čísle

Zvýšené denní teploty a zimní přestávka vy-
tváří pokušitele v každému vlastníku jednosto-
pého či dvoustopého stroje a více umocňuje
chuť si na něj sednout a vyjet nejen na vozovku,
ale i do přírody. Společně bychom si měli uvě-
domit, že i mimo vozovky nejsme sami.
Zkusme k sobě, přírodě a spoluobčanům být

ohleduplní, neničme ji arogantním chováním,
jednáním a zachovejme ji takovou jaká je, a to
nejen v této motosezoně. Zkrátka, nejezděme,
kam se nesmí, kam vjedeme, nenechávejme za
sebou stopy nebo poničenou přírodu. Mějme
na paměti, že i zvýšený hluk škodí! Mnoho km
se šťastným návratem domů ze MK přeje JZ

Začíná motoristická sezona

Konkurs
STAROSTA OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU VYHLAŠUJE

konkurs na pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy Vážany nad Lita-

vou,
okres Vyškov, příspěvková organizace. 

Požadavky:
1. Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ře-

ditele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. 

2. Znalost školské problematiky a souvisejících právních před-
pisů.

3. Organizační a řídící schopnosti. 
Náležitosti písemné přihlášky:

Název konkursního řízení, jméno, příjmení, titul, datum
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp.
korespondenční adresa, kontaktní spojení, podpis. 
K přihlášce přiložte:

1. Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém
vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení).

2. Doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe
včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení
zaměstnavatelů atd.). 

3. Strukturovaný profesní životopis.
4. Písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normo-

stran.
5. Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 6)

originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti
k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců). 

7. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v plat-
ném znění. 
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. 8. 2018.

Obálku označte slovy: „Konkurs – neotvírat". 
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 12. 4. 2018 do 10

hodin  na adresu zřizovatele: Obec Vážany nad Litavou, Vážany
nad Litavou 125, 684 01 Slavkov u Brna. 

V uvedený termín musí již být přihláška doručena zřizovateli,
nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh
k poštovní přepravě. 

Emil Boček • Foto: archiv
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Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – duben

Pranostika: Když jest plný Měsíc a není ob-
laky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ,
takže se zadusí.

Po dlouhých zimních měsících ve kterých
jsme plánovali co kde vysejeme nebo vysa-
díme přichází vytoužené jaro a s ním spousta
práce na zahrádkách a v sadech.

Již s končící zimou za pěkného počasí jsme
začali s průklesem jádrovin, které je vhodné
řezat v době vegetačního klidu. Nyní se dáme
do peckovin. Řežeme je v době kdy již proudí
míza. V této době je menší nebezpečí tvorby
klejotoku. Řez broskvoní a si ponecháme až na
dobu těsně před květem. Při řezu u broskvoní
a vinné révy musíme dodržovat zásadu, že
plody vyrostou na jednoletém dřevě, které vy-
růstá z dvouletého. Proto loňské větve zakrá-
tíme o třetinu až polovinu a ukončíme je za
květním pupenem (květní pupen je kulatý, lis-
tový je špičatý).

Podle výsledků signalizace škůdců ošetřu-
jeme stromy a keře přípravkem Předjarní po-
střik proti přezimujícím škůdcům (mšice,
svilušky, mera jabloňová, štítenky, puklice, pí-
ďalky). Pro ošetření ovocných stromů v období

Jak jsme Vás už informovali, Svaz diabetiků
ČR letos ještě uskuteční šest zájezdů pro své
členy se značnou slevou. Přihlášky a stanovené
poplatky si už vyřídilo 296 účastníků a tak už
jsou všechny zájezdy obsazeny. Několik vol-
ných míst je na říjnový zájezd do Thermal-
parku v Dunajské Stredě, který si můžete
zaplatit 23. 5. v naší kanceláři. První zájezd se
uskuteční v pátek 24. dubna do Kroměříže, kde
navštívíme památky zapsané do seznamu
UNESCO arcibiskupský zámek, květnou
a podzámeckou zahradu a také výstavu Floria.
Koncem března také končí první část cvičení
v tělocvičně s Mgr. Libuší Vlachovou, které si
oblíbilo skoro 30 žen. Při cvičení a pravidel-
ném pohybu se spalují tuky a uvolňují se en-
dorfiny, hormony štěstí, které působí na dobrou
náladu, proto budeme pokračovat zase v září. 

V předjaří všichni pociťujeme jarní únavu,
ale pokud je to spojené s neobvyklou žízní
a častým močením, měli bychom navštívit
praktického lékaře a dát si vyšetřit glykémii.
Zvláště po překonané chřipce a nachlazení se
mohou objevit zvýšené hodnoty glukózy v krvi
a může jít o cukrovku. Je to trvalé onemocnění,
ale spoluprací lékaře a pacienta se dá dosáh-
nout dobrá kompenzace nemoci. Doporuču-
jeme obstarat si glukometr a změřit si hladinu
krevního cukru na lačno a 2 hodiny po jídle.
Především si upravit svůj denní program, vy-
mezit si čas na práci a na aktivní odpočinek.
Druhým, závažnějším krokem bude změna
stravování. Vynechat cukry a sladké nápoje
a denní dávku potravin si rozdělit do několika
menších porcí. Strava by měla být pestrá, ob-
sahovat sledované množství sacharidů, ale také
bílkoviny a vlákninu, která je obsažena hlavně
v zelenině. Proto bychom měli mít zeleninu ke
každému jídlu. Naučte se používat výměnné
jednotky a také číst údaje o složení potravin na
obalech. Prodejci zde často uvádějí množství
sacharidů, z toho cukry. Ale diabetik si musí
do denní dávky započítat všechny sacharidy,
které obsahují mlynářské a pekárenské vý-
robky, těstoviny, rýže, brambory a také ovoce. 

Velikonoce jsou svátky spojené s pomláz-
kou, vykoledovanými vajíčky a vítáním jara.
Dnes se také tyto zvyky mění, malovaná va-
jíčka se nahrazují čokoládovými. Vyměňte je
za slepičí, nebo křepelčí, vařená vejce zase
tolik cholesterolu nemají a obsahují také leci-
tin, který podporuje paměť. Pokud Vám zbudou
vařená vejce, udělejte z nich pomazánku růz-
ných chutí: Vařená vejce pokrájíte a přidáte
kousek šunky, nebo salámu, cibuli, kyselou
okurku a teď máte na výběr přidat Lučinu,
nebo zakysanou smetanu, hořčici, kečup, ma-
jonézu. Dochutit solí, pepřem a zelenými by-
linkami pažitkou, petrželkou, řeřichou. Místo
majonézy si připravte jojonézu: do bílého jo-
gurtu nakapejte trochu oleje, přidejte lák
z okurek, jemně nakrájenou cibuli a kysané
okurky, sůl a pepř, můžete přidat hořčici, křen,
nebo česnek.  Vše jemně našlehejte a použí-
vejte jako dresing. 

Hodně radosti z jarní přírody přeje
Marie Miškolczyová

po rašení až do začátku růžového poupěte je
vhodné použít Jarní soupravu na jabloně. Po-
slední ošetření broskvoví proti kadeřavosti pro-
vedeme v době kdy kvete líska měďnatými
přípravky Kuprikol, Champion nebo Syllit.

Leden je sice zimní měsíc, ale s teplotami
pod bodem mrazu jsme se prakticky nesetkali.
Stromům neuškodily ani únorové mrazy kon-
cem měsíce. Zahrádkáři proto s obavami oče-
kávají období úplňků měsíce, které nastanou
31. března a 30 dubna. Všichni si dobře pama-
tujeme tato období v roce 2016 a 2017, kdy
zmrzly všechny ovocné stromy v květu. Proto
v případě ohrožení mrazíky provádíme
ochranu květů a plůdků zadešťováním, zadý-
mováním, ošetřením měďnatými přípravky,
borem, zakrytí netkanou fólií nebo použitím
různých větřáků, aby se ve výsadbě míchal
vzduch a tolik nevychládal.

Rad a návodů na správné pěstování je velmi
mnoho a do tohoto článku se všechny nevej-
dou. K tomu slouží časopis Zahrádkář, který si
můžete zakoupit v novinových stáncích nebo
předplatit přímo u vydavatele.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Mistrovství světa v zimním plavání se letos
uskutečnilo v estonském Tallinnu. V české vý-
pravě se sešlo 22 plavců ze čtyř oddílů a přivezli
celkem 19 medailí: 7 - 4 - 8 (zlato - stříbro -
bronz). Z Fidesu Brno odjelo do Tallinnu osm
účastníků a po dvou závodních dnech si rozdě-
lili dvanáct medailí, 5 - 3 - 4.
450 m volný způsob 
1. místo – zlato:

Michal Slanina – kat. 19–29 let
Radka Eremiášová – kat. 40–44 let
Jana Matuštíková – kat. 60–65 let

2. místo – stříbro:
Vladimíra Fialová – kat. 70–74 let

3. místo – bronz:
Václava Benešová – kat. 50–55 let
Helena Pavézková – kat. 60–65 let

200 m prsa
2. místo – stříbro

Vladimíra Fialová
3. místo – bronz

Petr Mihola
100 m volný způsob
2. místo –0 stříbro

Václava Benešová
Slavkovská minivýprava ve složení Jana Ma-

tuštíková, Helena Pavézková, Vladimíra Fialová
a nehrající kapitán, nepostradatelný Svaťa Ma-
tuštík, získala celou polovinu z nich. 

Pro zlatou Janu měly oba závody stejný scé-
nář. Začínala pomaleji, druhá za Holanďankou.
Chvíli jí trvalo, než se rozplavala, ale po dvou
obrátkách vzdálenost pomalu zkracovala, až se
vypracovala do čela a dohmátla dobrých pět
metrů před soupeřkou. K Holanďance se při
obou závodech postupně přibližovala i Hela, do-
stihnout ji se jí však nepovedlo.

Počasí se po oba naše závodní dny vydařilo,
přes den svítilo slunce, teploměr ukazoval jen
pár stupňů pod nulou, i když v noci to bylo
přes –10 °C. Voda měla 0,2 °C, ale nebodala,
hladce klouzala kolem těla. Prsty na rukou
a nohou sice zábly, sauna a kádě s vlažnou i tep-

lou vodou však chlad rychle vyplavily. Pokud
neselhala technika, vše šlo jako na drátkách. Při
úterním odpoledním, pro nás nejdůležitějším
závodě na 450 metrů tato situace bohužel na-
stala. Podle plánu se mělo plavat ve dvou bazé-
nech, jenže v tom ženském pořadatelé
nedokázali zprovoznit časomíru, a tak jsme si
musely počkat do tmy, až doplavou muži.
Dvouhodinové čekání nebylo příjemné, ale už
jsme pořadatelům odpustily.

Závody probíhaly v příjemné přátelské atmo-
sféře, mnozí plavci se setkávají pravidelně,
vždyť každý rok se pořádá kolem patnácti mezi-
národních závodů v zemích celého světa. Stihli
jsme i krátkou procházku krásným starým měs-
tem plným kostelů, věží a úzkých křivolakých
uliček, podívali se na moře. Jinak jsme se pohy-
bovali jen ve starém přístavu u bazénů. Streso-
vali se před závodem, vylézali z vody šťastni, že
to máme za sebou, po závodě si pomáhali na -
vzájem do sauny a kádí, netrpělivě sledovali vý-
sledkovou listinu a přemýšleli, kdo z naší
rozplavby patří do stejné kategorie. Ale hlavně
jsme fandili. Všem dvaadvaceti našim plavcům
bez rozdílu umístění, bojovali jsme všichni.

Obddivuhodná jsou obě vítězství Jany Ma-
tuštíkové. K zimnímu plavání přivedla ji i Svaťu
dcera Svaťka, ta začala závodit v roce 2009.
O rok později se přidal Svaťa a Jana nás občas
doprovázela na závody. Svaťce pak nastaly jiné
povinnosti a trvalo ještě další rok, než jsme Janu
přemluvili, aby si aspoň jeden závod zkusila
s námi. To bylo v sezoně 2011/12. Do té doby
plavala jen rekreačně. 

Teď už se jen neustále zlepšuje. Současný
ročník je zatím vrcholem její plavecké kariéry. 

Závěrečného sobotního ceremoniálu jsme se
nezúčastnili. Čekala nás opět dlouhá, tentokrát
už zpáteční cesta přes celé Estonsko, Lotyšsko,
Litvu a Polsko. Celou naši několikadenní vý-
pravu nejlíp zhodnotil Svaťa svým oblíbeným –
dobře, že jsme jeli, že jo?

V. Fialová

MS v zimním plavání v Estonsku

200 m volný způsob
1. místo – zlato:

Jana Matuštíková
Radka Eremiášová

3. místo – bronz
Helena Pavézková
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z vystoupení vykouzlila opravdu výjimečný
zážitek. 

Českým barmanům to v této soutěži opravdu
zkomplikovali hosté z Polska, kteří obsadili
první dvě místa. Náš L. Musil, však získal
krásné třetí místo a byl tak nejlepší z českých
soutěžících.  

Po skončení kategorie junior se předvedlo
i devět profesionálů, které mladší kolegové
poctivě sledovali. Mezi profesionály potvrdil
svoje schopnosti Václav Abrahám, který na
naší škole pořádal kurz flairu, a proto byl i pro
nás jasným favoritem. Celý den se nesl
v duchu dobré nálady, povzbuzování a pro nás
i s pocitem vítězství. Tento úspěch nás moti-
vuje k dalším cílům. L. Svobodová, ISŠ

Na poslední chvilku
To není jen název drinku, se kterým L.

Musil získal skvělé 3. místo na soutěži HA-
VANA CLUB FLAIR CUP 2018, která byla
pořádaná při příležitosti výstavy Top Gastro &
Hotel 2018, ale také pracovní přístup, kterým
se pravidelně řídí při přípravě na soutěže. Ten-
tokrát se mu vyplatilo v neděli brzy ráno vyra-
zit do Prahy a ukázat, co umí na soutěži
s mezinárodní účastí, i když přihlášku podával
opravdu na poslední chvilku. 

Soutěž flair není jen o přípravě vynikajícího
drinku, ale také o zábavě, kreativitě a zruč-
nosti, kterou prokáže barman při jeho přípravě.
Mladí barmani předvedli opravdu těžké prvky,
kdy láhve, shakery a další inventář létaly vzdu-
chem a to vše bylo doprovázeno hudbou, která

Slavkovský truhlář nejlepší
v Jihomoravském kraji

Dne 13. 2. 2018 se uskutečnilo pro žáky
oboru truhlář v dílenských prostorách SŠNO
Bystřice pod Hostýnem regionální kolo pro
Zlínský a Jihomoravský kraj v rámci
Mistrovství České republiky. Do soutěžního
klání o nejlepšího jednotlivce z každého kraje
a postup celostátního finále se přihlásilo cel-
kem 12 škol. Každou školu reprezentovali
vždy dva truhláři, kteří měli za úkol vyrobit
v časovém limitu čtyř hodin podle výkresové
dokumentace daný výrobek. Součástí hodno-
cení byla rozměrová přesnost výrobku, prove-
dení spojů, čistota opracování, celkový vzhled
a funkčnost výrobku. O náročnosti úkolu svěd-
čilo i to, že pouze 11 účastníkům se podařilo
dokončit výrobek v požadovaném limitu a byli
tak hodnoceni. Naši 2 žáci náročný úkol
zvládli, jeden byl dokonce nejlepší z Jihomo-
ravského kraje, obsadil v regionálním kole cel-
kové 2. místo a slaví postup do celostátního
finále. Druhý truhlář také nezklamal a vybojo-
val krásné 9. místo. Oběma žákům i jejich uči-
telům gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy. V. Bábek, ISŠ

Zajímavá přednáška
V měsíci únoru se žáci 1. ročníků všech

oborů zúčastnili přednášky tiskové mluvčí Po-
licie ČR por. Mgr. Musilové na téma kyberši-
kana. Seminář byl velmi poučný, dozvěděli
jsme se, co může obnášet a jak bezpečně pro-
cházet sociální sítě. Za zajímavou přednášku
děkujeme por. Mgr. Musilové.

H. Malíková a V. Konečný, ISŠ

Dne 16. února se žáci 1. a 2. ročníků oboru ho-
telnictví zúčastnili výukového programu s téma-
tem mediální výchovy. V první části programu
nás lektorky blíže seznámily s dnes moderními
pojmy jako „Fake News“, „Hoax“, „Clickbait“
apod., při výkladu o lživých zprávách se dotkly
i historie, např. období druhé světové války a vá-
lečné propagandy. V druhé části programu se
žáci ve skupinách aktivně zapojovali pomocí

Expedice do světa informací a médií 
svých mobilních telefonů, na kterých si na inter-
netových stránkách otevřeli zadané odkazy a ur-
čovali, zda jsou uvedené informace pravdivé,
nebo se jedná o lživé zprávy a vysvětlovali, jak
ke svému názoru dospěli. Výukový program byl
pro žáky velmi přínosný, osvojili si další možné
způsoby, kterými mohou lépe třídit pravdivé in-
formace od nepravdivých a na co si ve světě
médií dávat pozor. M. Burgetová, ISŠ

Dne 22. února se dva žáci oboru automecha-
nik zúčastnili odborné krajské soutěže, do níž
se zapojilo celkem 12 nejlepších žáků JMK.
Naši školu reprezentoval P. Maxián a V. Ka-
špárek, kteří se museli vypořádat, jak se silnou
konkurencí, tak i s náročností jednotlivých
úkolů. Soutěžící prošli třemi disciplínami - po-
znávací, praktickou a testovací částí konanou
na PC. Testovací částí naši svěřenci prošli vý-
tečně a byli jedni z nejlepších. V poznávací
a praktické části si také vedli opět výtečně, ale

Autoopravář – junior 2018
na jednom stanovišti se trošku projevila nervo-
zita a pak už to byl boj o každý bodík. Štěstí
se v závěru trošku odklonilo od našich svě-
řenců a P. Maxián se umístil se ztrátou sedmi
bodů na 4. místě a V. Kašpárek na 5. místě.
Oběma žákům moc děkujeme za poctivou pří-
pravu a úžasnou reprezentaci naší školy v kraj-
ské soutěži. Nesmíme taky zapomenout na
poděkování učiteli odborného výcviku P. Or-
bánovi za skvělou, důslednou a časově nároč-
nou přípravu našich svěřenců. J. Kosař, ISŠ

Sportovec okresu Vyškov 
Slavnostní vyhodnocení nejlepších sportov-

ních týmů a sportovců za rok 2017 se konalo
v SC Bonaparte ve Slavkově u Brna. Slav-
nostní raut připravili a návštěvníky po celý
večer obsluhovali žáci oboru kuchař-číšník pod
odborným vedením Mgr. P. Horákové a Mgr. J.
Pytelové. Sladké občerstvení připravily žákyně
oboru cukrář pod vedením učitelky odborného
výcviku L. Hladké. Jménem svým i vedení
školy děkuji všem, kteří se na této významné
akci podíleli. Kulhánková Vlad., ISŠ

Ples ISŠ Slavkov u Brna
V pátek 23. února 2018 se konal již 23. spo-

lečenský ples Integrované střední školy Slav-
kov u Brna a NF Student ve Společenském
centru Bonaparte. Ples byl slavnostně zahájen
polonézou, k tanci i poslechu hrála vynikající
hudební skupina Hit makers. O přestávkách
probíhal kulturní program v podobě tanečních
vystoupení skupiny Glitter Stars a profesionál-
ního závodního tanečního páru. Během plesu
se soutěžilo o značné množství hodnotných
cen a většina účastníků si tak odnášela domů
kromě krásného kulturního zážitku z plesu i
nějakou tu cenu. Poděkování patří všem, kteří
se podíleli na zdařilém průběhu plesu.

V. Bábek, ISŠ

Dne 28. února se v Ostravě konal již 20. roč-
ník gastronomické soutěže s mezinárodní
účastí Ahol Cup 2018. Jako  tradičně se všichni
sešli v Multifunkční hale GONG. Zúčastnili
jsme se kategorie Czech Teatender, ve které
bylo tentokrát neobvyklé zadání -  typ volného
nápoje a to sparkling, což znamená, že drink
musí obsahovat bublinky. Čajovou složku pro
tuto soutěž zajistila firma OXALIS a to pravý
zelený čaj Sencha s chutí tropického ovoce
s tóny koření a názvem Malý Budha. 

L. Musil toto zadání splnil se svým drinkem
Valentýnské zklamání, který stylově servíroval
s bonbony, srdíčkem a citátem, pro každého
komisaře ve skleničce na vysoké nožce. Od
komisařů dostal velkou pochvalu za vynikající
chuť drinku a vtipný servis. Opět na zchlazení
čaje použil suchý led, který je velmi efektivní.
Získal tak krásné sedmé místo. 

Pro A. Klíčovou, to byla první soutěž, kde
předvedla skvělý výkon se svým kokosovo-jas-
mínovým drinkem. Vylosovala si hned třetí po-

řadí, měla brzy odsoutěženo a mohla sledovat
zbytek dne ostatní soutěžící, kteří se sjeli z celé
republiky a sousedního Slovenska, někteří sou-
těžící byli dokonce i jiných národností a u nás
studují gastronomické obory. 

Na vyhlášení výsledku jsme si museli
všichni počkat až do večerních hodin. Užili
jsme si tak netradiční prostory bývalého ply-
nojemu a měli čas se seznámit s dalšími dva-
nácti soutěžícími, které rádi uvítáme 14.
listopadu 2018 u nás ve Slavkově u Brna.
Náš L. Musil se jako člen České barmanské
asociace stále drží na krásném průběžném tře-
tím místě v soutěži o teatendera roku JUNIOR
TEATENDER COMPETITION . 

L. Svobodová, ISŠ

Ahol Cup 2018

Ahol Cup • Foto: archiv školy



Druhé čtvrtletí roku 1918
1. dubna – Je pondělí velikonoční. Byl nám

vyplacen lénung (žold), a sice 12,88 K. Totiž
chléb a víno, které jsme vyfasovali, nám bylo
zaplaceno. Všeho všudy mám 20 K. Večer
a dlouho do noci taneční zábava v „cimře“ při
harmonice na rozloučenou s kursem (ovšem
bez děvčat).

2. dubna – Dnes tedy, po deset týdnů trvají-
cím kursu, odcházíme o sedmé hodině ráno
z Vareny do Cavalese, odkud o deváté hodině
odjíždíme polní drahou do Auru, kam jsme
v poledne přijeli a ihned měli menáž. Zde
v Auru je mnohem tepleji než bylo nahoře u nás
ve Vareně, stromy kvetou. V 6 hodin večer
z Auru odjíždíme a o 9. hodině se ocitáme
v Tridentě, kde přenocujeme.

4. dubna – Večer o 9. hodině odjíždíme z Tri-
dentu přes Pergine a Borzo do Primolana, kde
je náš štáb, kde též přenocujeme. Primolano
i Enego leží pod italskou dělostřeleckou palbou
a naše setniny zde pracují jako v záloze na sil-
nici. Ještě dnes odpoledne i v noci jsme bom-
bardováni italskou artilerií z hory Monte
Grappo. 

7. dubna – Je neděle. Hlásíme svůj příchod
k setnině a dle rozkazu hned odpoledne jdeme
pracovat na silnici. Primolano leží asi pět kilo-
metrů hluboko v Itálii. Je to obyčejná vesnice
v údolí, ze všech stran ohromnými skalisky
a horami uzavřeném, jimiž si razí cestu řeka
Brenta, zde asi 80 m široká, s horskou nápadně
zeleně zbarvenou vodou. Vedle řeky vede dráha
a silnice do Bassana.

11. dubna – Zase namísto 3,6 K jsme ob-
drželi žold 11 K. Co s nimi, když ke koupi ni-
čeho není? Sníme hodně koňského masa ze
zabitých granáty koní. Dnes jse také vyfasoval
revolver namísto pušky, kterou jsem odevzdal.
Jsem velmi rád, že jsem se konečně mé
„šprycny“ zbavil, že ji nepotřebuji již tahat,
stejně tak patrony.

15. dubna – Deštivé počasí trvá. Řeka Brenta
je velmi rozvodněná a my usilovně pracujeme
na odstraňování kmenů a keřů z mostních pi-
lířů, které divokými přívaly vod byly strženy ze
skal a sem naneseny. Most byl vybudován na-
šimi sapery v roce 1916, když původní železo-
betonový  Italové na svém ústupu vyhodili do
vzduchu.

21. dubna – Je neděle a jsem na mši sv. ve

33SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ3/2018

I. světová válka a Slavkov u Brna (XXI.)
XI. pokračování

Robert Mráz: Na italské frontě
zdejším kostelíčku. Líbí se
mi v něm velice, zvláště ta
čistota a půvab omítko-
vých maleb a způsob
stavby. Varhany a lavice
v něm však schází. Znovu
stále prší. Byl jsem dnes
u raportu se žádostí o dovolenou na jarní práci.
Pan lajtnant si žádost vzal, ale nic slíbit ne-
může, jelikož žadatelů je mnoho.

24. dubna – Lístek od rodičů. Píší mi, že naši
zajatci se vracejí z Ruska. František Honek,
Kliment Barták a Albín Toman jsou již doma.

25. dubna – Stavíme si zde pro svou stráž
nový větší útulek. Odpoledne bombardovali
Italové zdejší nádraží. Asi dvacet granátů zabilo
několik koní a pět lidí, z nichž dva na silnici
pracující srbské zajatce.

30. dubna – V noci nás zde nepřítel zase
bombardoval. Jeden granát udeřil v blízkosti
naší jeskyně a střepina nám roztříštila komín.
Na nádraží byla zase panika. Hned lokomotivy
a vlaky odjely nádraží dozadu a lidé se roz-
utekli do různých skrýší, které zde vybudovali
ještě Italové. Ostřelování trvalo asi hodinu
a zase bylo při něm dosti ztrát.

1. května – Jelikož je krásný den, italská le-
tadla nás zde pozorují. Horečná činnost našich
baterií se proti nim ovšem ihned rozvinula. Je
to děsné hromobití. Prázdné šrapnelové dutiny
létající s hrozným sykotem z výšek několika
tisíc metrů dopadají na zemi blízko nás, takže
před nimi musíme ukrývat v skalních slujích
a pod balvany. Jinak je dnes na nádraží všecko
ve svátečním vzhledu. Všechny lokomotivy
a mnohé vagony jsou ozdobeny věnci a kvítím.
Italové však dále bombardují Primolano.

2. května – Zase nálet nepřátelských aero-
plánů, tentokrát bombardovacích. A ovšem,
opět jsou ztráty na lidech a zvířatech zde v tom
lidském mraveništi. Je zde první etapní stano-
viště za frontou. Počet mužstva udává se na
čtyři tisíce, podobně i zvířat. Naše stráž se na-
lézá na vyvýšeném místě na skalách, těsně nad
nádražím, takže velice dobře vidíme, zvláště
dalekohledem, velké nálevkovité jámy od těž-
kých granátů a mezi nimi plno louží čerstvé,
a sice lidské i zvířecí krve.

7. května – Dnes jsme na vyšší rozkaz opus-
tili naši stráž a vrátili se do ležení k setnině.
Máme z Primolana odejít. Odchod o půl jedné

Robert Mráz
* 22. 3. 1893 Velešovice
† 15. 1. 1967 Hodějice

odpoledne. Večer pak přicházíme do Marce-
siny, našeho nového stanoviště.

23. května – Byl jsem v Marcesině podepsat
svoji dovolenku. V nedalekém sanitním ústavě
jsem se byl vykoupat a odvšivit. Lístek od Ar-
nošta Šmerdy – následně 29. května z Enega, že
ke 4. kompanii byl přidělen František Hrabov-
ský, bratr mého švagra Josefa (Hodějice 78). Než
odjedu na dovolenou, mám prý jej vyhledat.

2. června – Lístek od rodičů. Píší mi, že milý
bratr Tomáš psal ze zajetí z Itálie a sice, že pra-
cuje při velkostatku spolu s Františkem Vejva-
rem a že jsou zdrávi.

16. června – Mám stráž. O 2. hodině zapo-
čala a do 5. hodiny ranní potrvala naše bubnová
dělostřelecká palba proti italským postavením.
Večer odcházím na dovolenou. Svoji radost ne-
dovedu popsat. Dostal jsem vyplaceno 144
K a 10 balíčků dýmkového tabáku. Celkem jej
mám 26 balíčků. Těším se, jakou budou mít ta-
tínek z něj radost. Ráno o 5. hodině vyjíždíme
z Grigna a v 9 hodin je příjezd do Tridentu. Až
do půl 10 večer čekáme na vlak do Innsbrucku.
Ráno o 7. hodině večer jsme v Salzburgu.

18. června – Ráno v 6. hodině ve Vídni, kde
do poledne čekáme na vlak k Brnu. Večer o 7.
hodině přijíždíme do Brna. Večer o 8. hodině
odjíždíme z Brna nákladním vlakem a o 10. ho-
dině se ocitám už doma.

23. června – Je neděle a strávil jsem tento
první svátek své letošní dovolené velmi pří-
jemně. Dopoledne byla u nás ve Velešovicích
hrubá mše sv., po níž jsem se setkal jen tak
letmo s Mař. Tomanovou. Odpoledne jsme pod-
nikli – Urban Blahutka, Eduard Raušer (kteří
se právě vrátili ze zajetí z Ruska), já a učitelky
Toufarová, Kučerová a Bočková – mladá a roz-
marná to děvčata, též od nás, výlet do lesa, a to
do Šumického žlebu. Výtečně se stále bavíce,
vrátili jsme se domů až v 8 hodin večer, načež
jsme se pak opět sešli v hostinci u Havířů, kde
jsme všichni (i slečny) pobyli až do jedné ho-
diny po půlnoci. Urban hrál na housle a my
všichni, totiž slečny, já a Franta Havíř (velký)
jsme zpívali.

30. června – Je neděle a jsem na „osmé“ mši
svaté ve Slavkově. Sešel jsem se tam s poručí-
kem Májkem a jeho sestrou Lidkou, šel jsem
s nimi do Hodějic na návštěvu ke švagrovi a se-
stře. Měl jsem se tam znamenitě. Zavezl mne
pak odpoledne s koňmi domů. Škoda, že bylo
špatné počasí. Byl bych tam zůstal na národní
slavnosti.

Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz

Poděkování občanům
Když jsem zveřejňoval reakce čtenářů na

knihu Slavkov u Brna v době světových válek,
nevěřil jsem tomu, že se někdo ozve a přispěje
do našeho archivu. K mému překvapení přišlo
několik lidí, kteří přinesli úplné poklady. Do-
stal jsem velké množství dosud neznámých fo-
tografií, dobový tisk a další dokumenty
vztahující se k historii Slavkova. Mám z toho
velkou radost a je to pro mě i závazek do bu-
doucna. Zvlášť bych chtěl poděkovat paní Janě
Kyjovské, paní Ludmile Noskové, paní Zdeně
Zahradníkové, panu Eduardu Andrlovi, panu
Josefu Žemlovi a dalším. Moc si toho vážím.

B. Maleček

V sobotu 17. února se uskutečnil další z le-
tošní slavkovské plesové sezony Rybářský vě-
neček. Uvítání hostů a zahájení večera se zhostil
předseda spolku pan František Capita. O skvě-
lou hudební produkci se v sále postarala v prů-
běhu celého večera kapela Relax Šaratice pod
vedením Milana Jiráčka. V restauraci vytvořila
příjemnou atmosféru cimbálová muzika Donava
pod vedením primáše Lukáše Jurečky a ve
Sportbaru uváděl Oldies diskotéku Petr Jaroš.

Pořadatelům se podařilo přichystat pěknou
a bohatou tombolu, za což patří poděkování
především všem dárcům a sponzorům za jejich

dlouholetou přízeň našemu spolku. Do výher
jsme měli jako každoročně připraveny také
živé ryby a odlovenou zvěřinu. Čtyři stovky
spokojených hostů převážně kladně a s chválou
hodnotily připravenost a hladký průběh celého
večera.

Závěrem chci touto cestou ještě jednou po-
děkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na
zdárném průběhu a zabezpečení celého večera.
Spokojeným hostům přeji, aby si stejně dobře
jako Věnečku, užili dalších společenských akcí
probíhající plesové sezony.

MRS, z.s. P.S. Slavkov u Brna

Rybářský věneček 2018 



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ34 3/2018

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018
ROČNÍK XX.

Měsíčník vydávaný v nákladu 3500 ks
BM typo, s.r.o., Brněnská 642, Slavkov u Brna

Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Bc. Michal Boudný,
 Veronika Brázdilová, Jan Hudec, Ing. Ladislav Jedlička,

Veronika Slámová, Ing. Libor Válka, Dagmar Živníčková.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém

volném čase a bezplatně.

Sazba a grafická úprava
BM typo, s.r.o., Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov.

Distribuce: Ludmila Jachymiáková, Slavkov

Příjem inzerce do čísla 4/2018
Uzávěrka pro inzerci je pátek 20. dubna do 16 hodin

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 4/2018
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Toto číslo vyšlo 31. března 2018

www.veslavkove.cz  •  www.slavkov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – DUBEN 2018
Datum                                  hod.       akce/místo konání pořadatel

1. 4.              9.00    Motovýlet po stopě bájného Veligradu. Sraz u bezinky Shell. MK Austerlitz
1. 4.            21.00    Velikonoční diskotéka. Zámecké kasematy. ZRA

4. 4.              19.00    České nebe, Divadlo Járy Cimrmana, SC Bonaparte 
7. 4.              8.00    Sběr železného šrotu. Junák Slavkov
7. 4.              8.00    Ukliďme Slavkov! Sraz u kašny na Palackého nám. město Slavkov
7. 4.              9.00    Motovýlet: Jazda na Pezinskej babe. Sraz u benzinky Shell. MK Austerliz
9. 4.            19.00    Přednáška O. Chocholáče Olympiáda očima kaplana. Kino JAS MSKA Slavkov

10. 4.            17.30    Hudební večer žáků. Sál ZUŠ F. France ZUŠ F. France
12. 4.            19.00    Hvězdné manýry. Divadelní společnost Háta. SC Bonaparte ZS-A
14. 4.              9.00    Slavnostní otevření stadionu. Atletické závody, koncert skupiny Výlet město Slavkov
21. 4.              9.00    Motovýlet: Černá Ostrava. Sraz u benzinky Shell. MK Austerlitz
21. a 22. 4.                Všechny lásky světa! Hudebně poetické divadlo. SC Bonaparte.

Začátky: sobota 21. 4 v 19 h.: neděle 22. 4. v 16 hodin. Divadelní spolek Slavkov
21. 4.   9.00–16.00    Jarní trhy zámecký park
21. 4. 11.00–13.00    XI. jarní vyjížďka zámecký park
21.4.                         Mimořádné prohlídky zámecké půdy a krovů (10.30, 11.30, 13.30 a 14.30 h.) Zámek Slavkov
26. 4.            11.15    Slavkovské memento 2018, Historický sál zámku ZS-A
26. 4.            16.00    Pietní akt u pomníku rudoarmějců. Zámecký park město Slavkov
28. 4.   7.00–19.00    Krajská výstava psů, zámecký park                                                                                          ZS-A
Výstavy na zámku
do 27.5.       9–16    Výstava Svět kostiček – technické modely, galerie přízemí
do 31.8.       9–16    Výstava Svět kostiček – filmová tvorba, OK galerie
do 29. 4.      9–16    Výstava Momenty jara (do 29.4.), Salla Terrena
do 27.5.       9–16    Výstava tvorby Ivy Hüttnerové, před kavárnou

Akademie Bojových Umění 
Sebeobrana pro každého: Krav Maga Seal 

Nábor do oddílu Krav Maga Seal/Auster-
litz proběhne v úterý 10. dubna v 17.45 h.  ve
Slavkově. Oddíl Krav Maga je určen pro kluky
i holky od 15 let. Základní kurz je v trvání dvou
měsíců a po složení zkoušky lze pokračovat do
vyšší navazující skupiny. První kurz je určen
pro úplné začátečníky a předchozí zkušenosti
nejsou opravdu nutné. Tréninky budou vždy
v úterý a čtvrtek od 18 hod. 

Tak jako každý rok připravujeme pro všechny
studenty ABU různé semináře/workshopy i se
zahraničními mistry bojových sportů a umění,
ale i cesty do zahraničí na semináře a výlety. 

Dne 26. 5. proběhne ve Slavkově již 5. ročník
mezinárodního BootCampu/workshop/seminář. 

Pod vedením Petra Hlaváče 6DAN KM
a Františka Mejzlíka 3DAN KM a letos je tato
akce i pro veřejnost. Vítání jste všichni od 15
let, co by jste si chtěli vyzkoušet reálnou sebe-
obranu a překonávat sám sebe. Více informací
naleznete na stránkách www.kravmagaseal.com 

Nábor do oddílu Krav Maga Seal/ Vyškov
proběhne v pondělí 9. 4. v 17.45 hod. Palánek
476/75 Vyškov. Tréninky budou vždy v pondělí
a středu od 18 hod. ph

Fitness & squash
Mnoho lidí si dalo předsevzetí začít sportovat,

zdravě jíst, přestat kouřit, zkrátka změnit svůj ži-
votní styl. Promítlo se to i na zvýšení návštěv-
nosti posilovny a squashe. Z důvodu rozšíření
komfortu cvičení v Beast Gymu, jsme zakoupili
nový běžecký pás, posilovací klec, gumovou
podlahu, olympijskou osu o nosnosti 680 kg,
profesionální bumper kotouče, sadu činek kett-
lebell a také zátěžové řetězy. Každý si přijde na
své. Protože neleníme a chceme rozšiřovat naše
služby, připravujeme do budoucna dva nové pro-
gramy. První je spuštění našeho e-shopu a od
května bude možnost sjednat si soukromé lekce
s akreditovaným fitness trenérem. Beast Gym 

Leden a únor bývají většinou měsíci bilanco-
vání toho, co se za uplynulý kalendářní rok po-
vedlo a co ne. I když ve florbale to tak úplně
není, jelikož hlavní soutěže se hrají na přelomu
roku od října do dubna. Ovšem únor, to už je
měsíc plánů na další rok a sezonu. Co tedy
vlastně připravujeme? Do sezony 2018/2019,
která započne na přelomu měsíce září a října,
bychom chtěli minimálně udržet stávající počet
týmů hrajících soutěže pořádané Českou flor-
balovou unií. V současnosti je jich 6, a to elé-
vové, mladší, starší žáci, dorostenci, Muži
A a B. Proto je potřeba průběžně doplňovat
hráče a za tímto účelem proběhne 28. 3. nábor
nových členů.

Po skončení sezony plánujeme navázat na
povedenou předvánoční akci a opět uspořádat
zápas rodičů proti dětem. Jako v roce 2017 tak
i v roce 2018 plánujeme absolvovat řadu let-
ních turnajů. Open fair Vyškov (kde tým FBC
ZŠ Komenského Slavkov bude obhajovat ví-
tězství a muži se pokusí vylepšit 4. místo z mi-
nulého ročníku). Poté přijde prémiová účast na
zahraničním turnaji – Slovenském poháru, kde
se představí dorostenci a muži.

Jako už pravidelně na konci měsíce června
přijde na řadu brněnský Open Game 2018
a poté druhý největší mládežnický turnaj na
světě Prague Games 2018. Na oba letos plánu-

Plány FBC Slavkov na rok 201
jeme přihlásit dorostence a smíšený tým ml.
a st žáků. Celá se zóna je poměrně náročná
a tak v polovině měsíce července nastane
chvíle malých florbalových prázdnin a poté
hurá na ostrou přípravu na sezonu 2018/2019.
Její součástí bude soustředění konané od 12.
do 18. srpna nejspíše ve Valticích, kde jsme
loni měli možnost uskutečnit soustředění ve
velmi příjemných podmínkách, a tak se zdá, že
po letech strávených v Jedovnicích tým FBC
Slavkov našel nové místo pro letní přípravu.
Jak jsem již uváděl na přelomu měsíce záři
a října bude zahájen nový ročník soutěží a na-
stane kolotoč víkendových turnajů jednotli-
vých kategorií a honba za body. Další již
pravidelnou akcí bude v prosinci 4. ročník Vá-
nočního turnaje, který je určen i pro složené
amatérské týmy. Zájem o tuto akci roste rok od
roku a ve 3. ročníku konaného 28. 12. 2017
bylo do soutěže přihlášeno 17 týmů. 

Dovolte mi závěrem shrnout ještě jednou
důležité události pro rok 2018
28. 3. nábor nových hráčů
1.–3. 6. Slovenský pohár vo florbale
21.–24. 6. Brno Hummel Open Game
11.–14. 7. Prague Games 2018
12.–18. 8. Soustředění Valtice
12/2018 4. ročník Vánočního turnaje

Za FBC Slavkov Jan Šícha

Máte rádi poslouchatelné písničky? Máte
rádi divadlo? Pak neváhejte navštívit náš nový
projekt. V sobotu 21. dubna od 19 hodin a ne-
děli 22. dubna 2018 od 16 hodin začínají před-
stavení Divadelního spolku Slavkov u Brna.
Uvedeme tentokrát netradiční inscenaci. Ve
spolupráci s kapelníkem skupiny Bokomara
Lubošem Javůrkem a pražským textařem Mi-
lanem Jablonským jsme pro vás připravili poe-
tické hudebně-dramatické provedení písní
a výstupů inspirovaných divadelními hrami

různých autorů (Shakespeare, Čapek, Ros-
tand...). Na jevišti Společenského centra Bo-
naparte se vám představí sám autor hudby
Luboš Javůrek a s ním naši členové Elena
Knotková, Marta Šujanová, Petra Vyšehrad-
ská, Veronika Kozderová, Ivan Marek, Milan
Hrazdílek, Radim Kachlíř a Pavel Šujan. Je
tedy jenom na Vás, zda přijmete naše pozvání
na hodinové posezení s písněmi a dramatic-
kými výstupy. Předprodej bude zahájen v info
centru pod zámkem 3. dubna 2018. S.O.

Nová premiéra
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Plotostřih HUSQVARNA 122HD60
Lehký plotostřih s nízkou hlučností 

a nastavitelnou zadní rukojetí.

 Objem válce 21,7 cm³, výkon 0,6 kW, 

délka stříhací lišty 59 cm, hmotnost bez 

příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 9 290 Kč
Běžná cena: 9 990 Kč

Křovinořez HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným 

ovládáním. Motor X-Torq; Smart Start. Dodáván 

s nosným popruhem Balance 35, strunovou 

hlavou a travním nožem.

 Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost 

bez příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Robotická sekačka
HUSQVARNA Automower® 315
Zvládá náročné plochy s užšími průchody 

a mírné svahy. Vhodný pro středně velké 

zahrady s nižším počtem překážek.

 Plocha: 1500 m² +/– 20 % 

 Sklon: až 40 % Akční cena: 51 690 Kč
Běžná cena: 55 490 Kč

Rider HUSQVARNA R216
Rider s hydrostatickou převodovkou, snadno se 

používá, skvěle ovládá a má vysoký výkon pro 

nejlepší výsledky. 

 Motor Briggs & Stratton, výkon 9,6 kW, šířka 

záběru 94 nebo 103 cm, hmotnost 198 kg.

Akční cena: 87 990 Kč
Běžná cena: 93 490 Kč

Sekačka HUSQVARNA LC 247SP
Sekačka s pojezdem a s automatickým sytičem 

pro snadné startování, odolné žací ústrojí 

z kompozitního materiálu.

 Motor Briggs & Stratton, objem válce 

140 cm³, šířka sekání 47 cm, výška sekání 

20–75 mm, objem koše 55 l. 

Akční cena: 12 890 Kč
Běžná cena: 13 690 Kč

Plotostřih HUSQVARNA 122HD60
Lehký plotostřih s nízkou hlučností 

a nastavitelnou zadní rukojetí.

Objem válce 21,7 cm³, výkon 0,6 kW,

délka stříhací lišty 59 cm, hmotnost bez

příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 9 290 Kč
Běžná cena: 9 990 Kč

Křovinořez HUSQVARNA 525RXi ř HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným

ovládáním. Motor X-Torq; Smart Start. Dodáván

s nosným popruhem Balance 35, strunovou 

hlavou a travním nožem.

Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost 

bez příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Robotická sekačkabotická sekačka
HUSQVARNA Automower® 315
Zvládá náročné plochy s užšími průchody

a mírné svahy. Vhodný pro středně velké 

zahrady s nižším počtem překážek.

Plocha: 1500 m² +/– 20 % 

Sklon: až 40 % Akční cena: 51 690 Kč
Běžná cena: 55 490 Kč

Rider HUSQVARNA R216HUSQVARNA R216
Rider s hydrostatickou převodovkou, snadno se

používá, skvěle ovládá a má vysoký výkon pro

nejlepší výsledky.

Motor Briggs & Stratton, výkon 9,6 kW, šířka

záběru 94 nebo 103 cm, hmotnost 198 kg.

Akční cena: 87 990 Kč
Běžná cena: 93 490 Kč

Sekačka HUSQVARNA LC 247SPHUSQVARNA LC 2
Sekačka s pojezdem a s automatickým sytičem

pro snadné startování, odolné žací ústrojí 

z kompozitního materiálu.

Motor Briggs & Stratton, objem válce

140 cm³, šířka sekání 47 cm, výška sekání 

20–75 mm, objem koše 55 l. 

Akční cena: 12 890 Kč
Běžná cena: 13 690 Kč

Plotostřih HUSQVARNA 122HD60

Pila HUSQVARNA 120i
Lehká pila vybavená akumulátorem Li-ion. Snadné 

ovládání a startování, intuitivní klávesnice.

 Napětí akumulátoru 36,5 V, délka lišty 12"/30 cm, 

hmotnost bez akumulátoru a řezacího 

zařízení 3 kg.

Pila HUSQVARNA 445 e-series
Všestranná, úsporná a výkonná profesionální 

pila. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

 Výkon 2,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost 

bez lišty a řetězu 5,1 kg.

Akční cena: 10 890 Kč
Běžná cena: 11 690 Kč

Foukač HUSQVARNA 125BVX
Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro 

vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým vý-

konem, snadným použitím a lehkou ovladatelností. 

Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.

 Objem válce 28 cm³, výkon 0.8 kW, hmotnost 

4,35 kg, foukací výkon 76 m/s.

Akční cena: 8 990 Kč
Běžná cena: 9 750 Kč

Akční cena: 8 350 Kč
Běžná cena: 8 890 Kč

(vč. akumulátoru BLi20 a nabíječky QC80)

Pila HUSQVARNA 120iPila HUSQVARNA 120i
Lehká pila vybavená akumulátorem Li-ion. Snadné

ovládání a startování, intuitivní klávesnice.

Napětí akumulátoru 36,5 V, délka lišty 12"/30 cm,

hmotnost bez akumulátoru a řezacího

zařízení 3 kg.

Pila HUSQVARNA 445 e-series
Všestranná, úsporná a výkonná profesionální 

pila. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

Výkon 2,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost

bez lišty a řetězu 5,1 kg.

Akční cena: 10 890 Kč
Běžná cena: 11 690 Kč

Foukač HUSQVARNA 125BVX
Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro

vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým vý-

konem, snadným použitím a lehkou ovladatelností.

Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.

Objem válce 28 cm³, výkon 0.8 kW, hmotnost

4,35 kg, foukací výkon 76 m/s.

Akční cena: 8 990 Kč
Běžná cena: 9 750 Kč

Akční cena: 8 350 Kč
Běžná cena: 8 890 Kč

(vč. akumulátoru BLi20 a nabíječky QC80)

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 544 227 177, 602 758 367

Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

JARNÍ
NABÍDKA
Akce trvá od 7. 3. do 6. 6. 2018

www.rumpova.cz




