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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, jarní období se pozvolna chýlí ke svému
konci a sluníčko nám den ode dne
dává stále více najevo, že se blíží
léto. Přesto i některé květnové
dny, ve kterých teploty atakovaly
letní třicítky, nárazově vystřídala
rána, kdy hodnota teploměru nezvykle klesla několik dílků pod bod mrazu. Důsledky
těchto teplotních změn mnozí z nás poznali v našich
zahrádkách, sadech či vinohradech. Tyto proměny
v počasí se naštěstí nepodepsaly na pestrém dění ve
městě v oblastech sportu a kultury či společenských
příležitostí.
Ve svém dnešním slově bych se chtěl soustředit na
celou řadu akcí, které se v minulých dnech odehrály
či v současné době probíhají a také na ty, které se intenzivně připravují a budou v následujících dnech
a týdnech zahájeny a realizovány.

30. června

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)

okud jste v poslední době jeli po silnici I/50 ze
Slavkova na Nížkovice, tak jste si určitě všimli,
že v polích po obou stranách staré aleje „vyrostlo“
něco nového co tam dříve nebylo. Obnovena byla zaniklá polní travnatá cesta s alejí a větrolam, jako významné krajinotvorné a protierozní prvky tlumící
účinky větrné eroze. Město Slavkov u Brna se rozhodlo pro postupnou obnovu těchto krajinných prvků
a zároveň chce přispět k protierozní ochraně okolí
Slavkova. Jedinečnou šancí jak dosáhnout změny
k lepšímu je využít plánů a návrhů na tzv. společná
zařízení (biocentra, biokoridory, polní cesty, protierozní meze atd.), které vypracovala projekční firma
v rámci komplexních pozemkových úprav Slavkova
u Brna. Část z navržených opatření, především těch
protierozních má realizovat a financovat Pozemkový
úřad Vyškov z peněz státu a EU. O vznik zbývajících
zařízení se musí už postarat sám vlastník pozemku,
v tomto případě Město Slavkov u Brna.
V době, kdy stát nemá peníze a stále krátí rozpočty
a dotační tituly se Město Slavkov u Brna s odborem
ŽP dohodlo na postupné realizaci těchto prvků
z vlastních prostředků a s pomocí dobrovolníků z řad

P

občanských sdružení a veřejnosti. První pokus byl
učiněn v loňském roce, kdy jsme s pomocí slavkovských myslivců a dětí z Junáka osázely část rekultivované skládky komunálního odpadu v Pískách. Jak
se ukázalo, tak nadšení a chuť pomoci přírodě z nich
přes zimu nevyprchalo, a proto jsme se domluvili, že
s nimi budeme pokračovat i na dalších výsadbách
krajinné zeleně. Město poskytlo vhodné pozemky,
nakoupilo stromy, kůly a pletivo, Technické služby
zajistily dopravu, potřebnou techniku a zázemí,
odbor ŽP vše připravil a naplánoval a o zbytek se
postarali členové oslovených spolků.
Pro jarní výsadby byly vybrány tři lokality v jižní
části katastru. Vybrané plochy byly nejdříve zaměřeny a vyznačeny v terénu a následně zatravněny.
V sobotu 7. dubna se podařilo vysázet alej o 50 stromech v délce 400 m na nové polní cestě a větrolam
dlouhý také 400 m. Větrolam se skládá z řady 70
stromů (dubů, habrů, lip, třešní, javorů a jabloní)
a 460 křovin doprovázejících po obou stranách
stromy (líska, kalina, trnka, brslen, ptačí zob, růže
a řešetlák). Po odrostení vznikne za pár let funkční
(Pokračování na str. 2)
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Sázíme stromořadí

Nizozemsko přivítá

Glitter Stars
V sobotu 12. května se sešel celý realizační tým skupiny Glitter
Stars ze ZŠ Komenského Slavkov. Cílem jejich cesty byla nejprestižnější soutěž v cheerleadingu v České republice – dvoudenní Mistrovství ČR v Praze ve Sparta Aréně. Cheerleading je adrenalinový
sport zahrnující tanec, skoky, akrobacii a stavění náročných lidských
pyramid. Při soutěžních sestavách dívky létají až do výšky 6 m.
Na letošním MČR se představilo 900 soutěžících v různých kategoriích. První den se představily nejmladší účastnice a probíhaly
soutěže v tanečních kategoriích ve třech stylech, a to freestyle, hip
hop a jazz. Druhým dnem probíhala soutěž v cheer kategoriích rozdělených podle věku, počtu soutěžících a obtížnosti sestavy. Soutěž hodnotili odborní porotci z USA, Slovinska a České republiky.
Dívky z Glitter Stars startovaly v osmi kategoriích a přivezly
do Slavkova neuvěřitelných 10 medailí.
Mistryněmi ČR se staly dívky v kategorii Cheer Allgirl small
Junior ve složení: Tereza Ballon-Mierná, Kristýna Borovská, Klára
Čalkovská, Michaela Hudcová, Natálie Hudcová, Dominika Kantková, Denisa Křetinská, Anita Kučerová, Aneta Macharová, Kris-

3. místo v kategorii Peewes Allgirl Cheer small
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2. místo v kategorii Major Award Junior Allgirl
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týna Maradová, Daniela Martínková, Denisa
Oborná, Ivana Pavésková, Eva Šimoníková
a Linda Štěrbová.
Stříbrnou medaili získaly dívky v kategorii
Group Stunts Allgirl Junior. Bronzovou medaili
vybojovaly naše nejmladší účastnice v kategorii
Peewees Cheer small ve sloření: Klára Dočekalová, Žaneta Čermáková, Karolína Kutrová, Sabina Macharová, Kristýna Mannerová, Kateřina
Plchová, Michaela Suková, Denisa Šilerová,
Markéta Vojtková a Andrea Zittová.
V soutěži Double Dance Jazz Junior získaly
titul mistryň ČR Aneta Macharová a Natálie Hudcová, druhé místo obsadily Michaela Hudcová
a Eva Šimoníková, bronzovou medaili vytančily
Daniela Martínková s Kristýnou Borovskou.
Premiéru měla naše dvojice seniorek v kategorii Double Dance Hip Hop – Denisa Ciesarová a Monika Spáčilová a za své krásné
vystoupení získala bronzové medaile.

V náročné akrobatické disciplíně Individual
byly „stříbrné“ sestry Macharovy. Aneta v kategorii Junior a Sabina v kategorii Peewees.
V rámci celkového ocenění obsadila skupina
Glitter Stars 2. místo.
Svými výkony a výsledky jsme se staly jedním z nejlepších týmů ČR a vybojovaly jsme si
účast na Mistrovství Evropy v nizozemském
Amsterdamu. Děvčata se na tuto soutěž připravovala celý rok pod vedením trenérek Renáty
Macharové, Ivety Sukové, Denisy Ciesarové
a Marie Fričové. Výbornou atmosféru při všech
našich vystoupeních nám vytvořili naši příznivci, kteří nás svým hlasitým povzbuzováním
vyburcovali k nejlepším výkonům. Příprava na
tuto akci vyžadovala spolupráci mnoha dobrovolníků – vizážistky, návrhářů dresů, kameramana, fotografa, dopravce, dodavatele ovocných
vitamínů, kterým tímto děkujeme. Jsme prostě
jedna velká rodina.
Renáta Macharová

Zámek plný pohádek
módní přehlídka a floristická výstava na zámku
Jako každý rok, tak i letos se na zámku Slavkov –
Austerlitz uskutečnila módní přehlídka, tradiční událost spjatá se zahájením floristické výstavy. A jak
velí tradice, tak i letos přinesla výstava nové a originální téma, jímž byly tentokráte pohádky. Barvy
květin a jejich aranžmá v prostorách zámku odrážely

rozličné nálady tradičních českých i světových pohádek.
Výstava „Zámek plný pohádek“ vznikla opět ve
spolupráci se Střední odbornou školou zahradnickou
a Středním odborným učilištěm Rajhrad pod vedením Danuše Felklové.

Expozice květin

Módní přehlídka

Foto: J. Blažek
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U příležitosti zahájení výstavy se uskutečnila rovněž módní přehlídka SŠ umění a designu, stylu
a módy a VOŠ Brno, jejíž studentky předvedly své
výtvory v podobě plesových či večerních šatů.
Protože slavkovský zámek počítá ve svém programu se všemi věkovými skupinami, v průběhu víkendů 19. a 20. května a 26. a 27. května navíc
uspořádal kostýmované prohlídky pro malé děti,
doplněné o hudební vystoupení.
Mgr. Radek Žák, ZS-A
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Poslední květnové dny se nesly ve znamení
mnoha zajímavých a poutavých akcí, které přilákaly zájem místních občanů i lidí z regionu.
Ať už to byla tradiční výstava psů ve sluncem
zalitém zámeckém parku či nádherný koncert
v historickém sále slavkovského zámku. V serpentinách směrem na Rousínov se uskutečnil
jeden ze závodů v rámci seriálu FECHTL HILL
CUP 2012, jehož pořadatelem je místní MK
Austerlitz. Zde bych chtěl podotknout, že po
zkušenostech s pořádáním automobilových závodů do vrchu v roce 2011 jsme tentokrát vyšli
vstříc jen místnímu motoklubu, jehož závod byl
pouze jednodenní a „komornější“, a který snad
obyvatele v ulici Tyršova, stejně jako zahrádkáře a sadaře v oblasti Vinohrady, nijak více neomezil.
Následující týden se ponese ve znamení Dnů
Slavkova, již tradiční kulturní akce, v rámci
které se budou prezentovat slavkovské děti
a mládež svými dovednostmi a uměním. Dění
se tentokrát přenese z náměstí na zámecké nádvoří, které v minulých letech získalo nejen nový
kamenný povrch, ale vlastní budova zámku
i zcela novou fasádu. Letošní program těchto
slavností bude premiérově doplněn o páteční
festival Folk a country, který se na tento termín
přesouvá ze srpnových Napoleonských dnů
a sobotní 130. výročí slavkovského Sboru dobrovolných hasičů, v rámci jejichž akce se na Palackého náměstí uskuteční výstava požární
techniky a přehlídka hasičských dovedností.
Tradičně se v rámci Dnů Slavkova uskuteční
i Svatourbanské hody. Krojovaní stárci a dechová hudba dodají atmosféře slavkovských
slavností nádech a kouzlo místních lidových tradic a zvyků.
Po celý víkend zde bude pobývat též početná
delegace našich přátel z francouzského Darney,
vesměs složená s hasičů a zástupců tamního
družebního výboru, přičemž především tamní
hasiči se též aktivně zapojí do oslav našeho
sboru. Navštíví nás též oficiální delegace
z chorvatského Pagu, která naopak bude prezentovat krásy Jadranského moře i tamní kulturu a zvyky. Za jejich osobní účasti bude
v pátek 1. června 2012 v prostorách naší starobylé radnice před obřadní síní slavnostně otevřena nová stálá expozice partnerských měst,
kterou budete moci i vy všichni následně kdykoliv zhlédnout a seznámit se nejen s historií těchto vztahů, ale též se zajímavostmi, stavbami
či přírodními krásami i tradicemi a zvyky, které
tato evropská města symbolizují.
Z akcí, které se v minulých týdnech uskutečnily a zaslouží si zcela jistě naši pozornost a zaznamenání do povědomí, byla výsadba zeleně,
stromů a keřů ve východní hranici našeho katastru směrem k Vážanům nad Litavou a Nížkovicím. Zde bych chtěl ještě jednou vyzdvihnout
nezištnou pomoc myslivců, kteří obětavě pomohli vysázet materiál zakoupený městem. Poděkování patří nejen jim, ale i dětem a jejich
vedoucím z místního Junáka, pracovníkům
TSMS i všem dalším, kteří se k této akci připojili a jimž není osud naší přírody lhostejný.
V oblasti investiční výstavby se ke svému
zdárnému konci blíží II. etapa protipovodňových opatření, jejichž kolaudace a následné předání od Povodí Moravy, s.p. do správy města
Slavkova u Brna se plánuje na příští měsíc. Plynule pokračuje revitalizace městských bytových

domů na sídlišti Nádražní i Zlatá Hora. Před
brzkým zahájením jsou akce významně podpořené dotacemi. Jedná se o obnovu zámeckého
vodního příkopu, poslední etapu opravy střechy
na radnici a pokračující opravu fasád na zámku,
tentokrát směřovanou do zámeckých valů. Ve
všech třech případech se čeká pouze na finanční
prostředky, jež nám byly již přiznány, avšak
stále chybí podpis zástupců poskytovatelů na
příslušných smlouvách. Věřím však, že se jedná
pouze o formální potvrzení již vzniklého smluvního vztahu. Bezproblémově probíhají stavební
práce na úpravě předzámčí, v nichž by měla být
v následujících měsících zřízena napoleonská
expozice. Zde však v současné době čelíme odvolání jednoho z neúspěšných uchazečů v rámci
výběrového řízení, v němž na základě jednoznačných podmínek poskytovatele dotace (ROP
Jihovýchod) byla základním hodnotícím kritériem cena.
Dovolte mi krátce se zmínit i o záměru výstavby obchodního centra SPAR v areálu bývalého cukrovaru. Velmi často se s otázkou na tuto
záležitost setkávám, mnohé se v minulých měsících i letech o tomto záměru výstavby supermarketu napsalo, mnohokrát jsme se již těšili
nejen na avizovaný blížící se den zahájení, ale
i plánovaný termín dokončení a slavnostního
otevření prodejny. Do těchto plánů vždy zasáhla
některá z objektivních skutečností, které výstavbu pozastavily či oddálily. Aktuální stav, potvrzený v minulých dnech zástupci SPAR Česká
obchodní společnost, s.r.o., je takový, že ze
strany této obchodní společnosti, jež je současně investorem celého záměru, v současné
době probíhá výběrové řízení na vypracování
projektové dokumentace (PD) k vyvolané
změně stavby před dokončením pro celý projekt výstavby. Tyto změny spočívají v nutné
úpravě plánovaného kruhového objezdu, parkoviště, budovy, přeložky sítí a statiky. Vše musí
být koncipováno tak, aby výstavbou nebylo dotčeno objevené a zdokumentované území středověkého židovského pohřebiště, jež se pod
původním projektem nachází. Po výběru kandidáta pro zpracování PD a jejím vypracování
a získání všech potřebných povolení a stanovisek, včetně jejich nabytí právní moci, je pláno-

váno začít výstavbu ještě v letošním roce 2012.
Dokončení však s největší pravděpodobností investor předpokládá až v 1. pololetí 2013.
Na posledním mimořádném zasedání ZM,
které se konalo v pondělí 21. května 2012, se
rozhodovalo o využití částky 3,0 mil. Kč získané od obchodní společnosti ADMIRAL
GLOBAL BETTING, a. s. se sídlem v Komořanech na základě smlouvy o výplatě části odvodu z výtěžku z provozovaných loterií a jiných
podobných her na veřejně prospěšné účely. Tyto
mimořádné finanční prostředky byly městu poskytnuty v souladu s podanými žádostmi. V jednom případě se jednalo o záměr na vybudování
sportovního hřiště s umělým povrchem a dětského hřiště na sídlišti Nádražní u klubovny JUNÁKU. V dané lokalitě města se doposud
takové či obdobné zařízení nenachází a ze
strany veřejnosti je velice žádáno. Na uvedený
záměr v současné době probíhá stavební řízení.
Vlastní projekt v plném svém rozsahu obsahuje
víceúčelové hřiště pro míčové hry s umělým povrchem o rozměrech 28 m x 14 m s oplocením,
dětské hřiště s horolezeckou stěnou a dalšími
prvky vč. dopadových ploch, vegetační úpravy
a zpevněné přístupové komunikace.
V dalších dvou případech se jednalo o žádost
o dotaci na opravy chodníku na ulici Malinovského v těsné blízkosti školských zařízení
a chodníku při východní straně kostela. Na
zpevnění chodníku u kostela je již vydáno stavební povolení. Na rekonstrukci chodníku na
ulici Malinovského (podél sportovní haly
a nové MŠ) se čeká na vyjádření dotčených orgánů, poté může být požádáno o vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že získané
účelové finanční prostředky od AGB nejsou dostatečné k plné realizace všech tří záměrů, budeme nyní řešit možnost jejich dofinancování
z dalších vlastních zdrojů či možnost jejich postupné realizace po dílčích etapách. Přestože
stavby lze rozdělit na menší celky, jsem přesvědčen, že se je v letošním roce podaří dokončit kompletně. Byl by to jeden z dalších kroků
naplňování aktualizovaného programu rozvoje
města v oblasti volnočasových aktivit a obnovy
komunikací ve městě.
Ivan Charvát, starosta města

Sázíme stromořadí – novou páteř krajiny
(Dokončení ze str. 1)

biokoridor pro zvěř a zvířata a současně se sníží
prašnost způsobená silnými vzdušnými proudy.
Ke všem stromům byl zatlučen vyvazovací kůl
s pletivem proti poškození zvěří. Provedlo se
také zamulčování bránící růstu buřeně a ztrátám
vláhy. Obě tato díla vysázeli v jediný den za vynaložení značného úsilí členové Mysliveckého
sdružení Slavkov u Brna.
Do konce dubna byla vysázena i třetí lokalita
u staré cihelny podél Nížkovického potoka. Jde
o rekultivovanou podmáčenou plochu nevhodnou na další zemědělské obhospodařování.
Vzniklo zde lokální biocentrum s názvem „Povětrníky“, jehož součástí je kromě volných travnatých ploch, skupin křovin, solitérů, aleje
i malý mokřad a biotop pro drobné živočichy.
V odpoledních hodinách v pátek 27. dubna se
sešli organizátoři, myslivci, včelaři a děti z Junáku se svými vedoucími, aby na tohle místo
vysázeli více jak 70 stromů do aleje lemující

celý pozemek a 150 sazenic křovin. Sázení se
zúčastnil i starosta města Ing. Ivan Charvát. Na
závěr si děti a dospělí nad ohněm opekli špekáčky a v pozdních odpoledních hodinách se rozešli k domovům. Je třeba zdůraznit, že všichni
pracovali bez nároků na odměnu, ve svém volnu
a „pouze“ s vědomím, že přispívají ke zlepšení
stavu přírody
Záměr Města Slavkov u Brna je v těchto aktivitách v rámci možností rozpočtu pokračovat
a do samotné realizace kromě myslivců a skautů
zapojit i širší veřejnost. Postupným obnovováním jednotlivých krajinných prvků se zvýší ekologická stabilita krajiny, biodiverzita, omezí se
vodní i větrná eroze. Jejich propojováním polními travnatými cestami se vytvoří nové vycházkové trasy nejen pro občany Slavkova.
Starosta města Ing. Ivan Charvát děkuje
všem, kteří se aktivně zapojili a přispěli nezištně k lepšímu stavu krajiny v našem okolí.
Odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

32. řádná schůze RM – dne 2. 4. 2012
1. RM schvaluje odpis výše uvedených pohledávek.
2. RM schvaluje formu rozborů hospodaření příspěvkových organizací v předloženém znění.
3. RM souhlasí s provedením oprav bytu č. 3, Bučovická
187 na náklady města a ukládá MěÚ zahájit kroky k jejich
realizaci.
4. RM vyhovuje žádosti v předloženém znění a schvaluje vzájemnou výměnu bytů v rámci DPS, Polní 1444.
5. RM bere po projednání zprávu o činnosti odboru
vnitřních věcí za rok 2011 na vědomí.
6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 1/288 se společností B.
Braun Avitum Austerlitz s.r.o. se sídlem Zlatá Hora 1466,
v upraveném znění (v čl. I, odst. 3 – účinnost od data zprovoznění nového rentgenového pracoviště po dobu 3 let).
7. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru stavebního a územně plánovacího úřadu MěÚ Slavkov u Brna
za rok 2011.
8. RM bere na vědomí informativní zprávu o činnosti
odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Slavkov u Brna.
9. RM ukládá ředitelce DDM předložit RM přesné dispoziční řešení záměru výstavby dětského hřiště včetně
osazení jednotlivých prvků, provozní řád hřiště a stanoviska ředitelů ZŠ Komenského, MŠ Zvídálek a právníka
města a smlouvu o výpůjčce se zapracováním plochy plánované pro provozování dětského hřiště. RM současně
souhlasí s čerpáním rezervního fondu DDM do výše
250.000,-Kč na vybudování dětského hřiště v areálu DDM
za podmínky splnění bodů 1 – 3 tohoto usnesení.
10. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí roku 2012 v předloženém znění.
11. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2012.
12. RM souhlasí s umístěním tabule – označení provozovny na budově Koláčkovo nám. 727 pro firmu CMC Heating ve stejně velikosti, jako je označení České pojišťovny.
13. RM doporučuje ZM schválit změnu rozdělení pozemku parc. č. 2690/1 kat. území Slavkov u Brna v návrhu
ÚP města na plochu pro občanskou vybavenost a na plochu smíšenou podle předloženého situačního návrhu.

14. RM ukládá řediteli TSMS uvést dětské hřiště na
Zlaté Hoře a na stadionu do provozuschopného stavu
v souladu s normami v termínu do 31. 5. 2012, financování bude z rozpočtu města (položka dětská hřiště). RM
dále pověřuje odbor IR odpovědět paní Stojarové (podnět
k vybudování nového hřiště) v intencích této zprávy a tohoto usnesení.
15. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě
č. 10/095 se společností SKR stav, s.r.o.
16. RM souhlasí s úhradou nákladů na provedení
opravy kanalizační přípojky na bytovém domě Sídliště
Nádražní 1157–1158 pouze do výše odpovídající podílu
města na společných částech budovy.
17. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 580 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 112 m2 a parc. č. 581 zastavěná plocha
a nádvoří – zbořeniště o výměře 113 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města a postupuje záměr ZM.
18. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s JMP Net, s.r.o. na pozemku parc. č. 2122 v k. ú. Slavkov u Brna (STL plynovodní
přípojka pro rodinný dům č. p. 520 Slavkov - p. Přemek
Florian) v předloženém znění.
19. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 2903/6, 2903/7,
2903/9 a 2903/11, všechny ostatní plocha – zeleň v k. ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví
města.
20. RM nedává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
o pronájmu části pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha –
manipulační plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca
300 m2 se společností VIVO CONNECTION, spol. s r.o.
21. RM odkládá smlouvu o právu provést stavbu s firmou BOLTON CZECHA.
22. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření smlouvy
o zajištění provozu vodohospodářského zařízení vodního
díla „Vodovod Slavkov u Brna rozšíření, řad 5-2 Jiráskova“ s VaK Vyškov, a.s. a k provedení nepeněžitého
vkladu do majetku akciové společnosti zařízení vodovodu
DN 80 v délce 182 m vybudovaného v rámci uvedené
stavby.

23. RM odkládá dohodu o užití pozemků při výstavbě
na Zelnicích se spol. Kaláb – stavební firma s.r.o.
24. RM bere na vědomí uzavření provozu Mateřské
školy Zvídálek v době hlavních prázdnin od 23. 7. do 3. 8.
2012.
25. RM schvaluje čerpání rezervního fondu ZŠ Komenského ve výši 220 000 Kč.
26. RM schvaluje přijetí věcného daru ZŠ Komenského.
27. RM schvaluje žádost o souhlas s přijetím dotace na
automatizaci muzejní a městské knihovny.
28. RM ukládá MěÚ zpracovat návrh pravidel pro rozdělování příspěvků z odvodů z výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních zařízení a z loterií a jiných podobných her a předložit jej k vyjádření finančnímu výboru,
komisi pro sport a volný čas, komisi kulturní a komisi pro
zahraniční vztahy. RM dále ukládá MěÚ oslovit ČSTV s žádostí o informaci podle jakých pravidel byly poskytovány
příspěvky sportovním organizacím působícím ve městě.
29. RM bere informaci o organizačně technickém zajištění Dnů Slavkova na vědomí.
30. RM bere na vědomí přehled plánovaných zahraničních cest.
31. RM z hlediska ochrany místních záležitostí souhlasí
s vydáním povolení Ministerstva financí k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 21 loterního zákona na
výše uvedené adrese.
32. RM zprávu ve věci Centra Bonaparte odkládá na
mimořádnou schůzi RM dne 2. 5. 2012.
33. RM zprávy ze zasedání kulturní komise č. 3 a 4 odkládá na mimořádnou schůzi RM dne 2.5.2012.
34. RM ukládá MěÚ předložit návrh na složení pracovní
skupiny pro přípravu V. setkání Slavkovů v roce 2013 ve
Slavkově u Brna.
35. RM ukládá MěÚ předložit RM návrh na opravu komunikace v ulici Lomená.
36. RM souhlasí s užitím znaku města Moravské bance
vín pro mezinárodní výstavu vín Grand Prix Austerlitz
2012.
37. RM schvaluje prodej služebního automobilu Škoda
Felicia Combi reg. zn.VYE 73-96 panu Petru Smejsíkovi za
cenu 13 000 Kč.

33. řádná schůze RM – dne 9. 5. 2012
1. RM ukládá MěÚ předložit ZM komplexní zprávu o Společenském centru Bonaparte doplněnou o návrh financování
koupě formou bankovního úvěru a o informaci o důsledcích
případného neschválení koupě objektu (postup PRELAX
spol. s r.o. při následném prodeji, možnosti využití objektu
novým vlastníkem a vliv města na budoucí využití objektu z
pozice spoluvlastníka nemovitosti).
2. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření
č. 9. a 10.
3. RM bere na vědomí seznam provozoven s výherními
hracími přístroji.
4. RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 1, Palackého nám. 123 a schvaluje uzavření splátkového kalendáře s nájemkyní tohoto bytu s tím, že v případě porušení
splátkového kalendáře nebo řádné platby nájemného se
přistoupí k okamžité výpovědi nájmu.
5. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 28/324
na dobu určitou o 1 rok, tj. do 31. 7. 2013, s MUDr. Františkem Fajmonem na pronájem nebytových prostor č. 2.10,
2.11., 2.12. v budově polikliniky, Tyršova č.p. 324.
6. RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na provádění úklidu na budově MěÚ, Palackého nám. 260, schvaluje
okruh společností k podání nabídky, složení hodnotící komise, uvedené kvalifikační předpoklady a jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídnutou cenu.
7. RM schvaluje komisi pro otevíraní obálek – volné byty,
ve složení Ing. Jiří Doležel, Mgr. Bohuslav Fiala, Bc. Jitka Linhartová.
8. RM ukládá TSMS v termínu do 30. 6. předložit RM
návrh harmonogramu rekonstrukce komunikací ve městě na
období let 2012–2016 včetně návrhu možného financování
(investiční náklady, zdroje financování).

9. RM dává souhlas k uzavření dohody o užití pozemků
a místních komunikací ve Slavkově u Brna při stavbě „Slavkov – obytná zóna Zelnice, I. etapa“ v předloženém znění.
RM současně ukládá MěÚ svolat do dvou měsíců od zahájení výstavby v lokalitě Zelnice společnou schůzku obyvatel
ulice Slovákova, firmy KALÁB a města.
10. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku
parc. č. 357/5 zahrada o výměře 461 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna z vlastnictví města.
11. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy s manž.
Bohumilou a Jaroslavem Krbkovými, na pronájem části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 95 m2 (zahrádka č. 4) s ročním nájemným ve výši 133 Kč.
12. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
13. RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci Linka bezpečí Praha na zajištění bezplatné nepřetržité telefonní pomoci dětem a mládeži.
14. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna při realizaci výsadeb krajinné zeleně dle komplexních pozemkových úprav, vyslovuje
poděkování MO Mysliveckého sdružení a kolektivu TSMS,
Junáku Slavkov u Brna, odboru ŽP MěÚ a dalším, kteří se
do výsadby zapojili.
15. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 8
k nájemní smlouvě ze dne 23. 8. 2007, kterým se prodlouží
nájem restaurace na stadionu do 31. 12. 2017.
16. RM schvaluje konání šestého ročníku Mezinárodního
setkání Slavkovů v roce 2013 ve Slavkově u Brna a přípravnou skupinu ve složení: Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jedlička, Bc. Martina Tesáčková.

17. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání Komise pro
sport a volný čas č. 2012/3 a ukládá řediteli TSMS připravit
opatření k omezení vjezdu automobilů do areálu městského
stadionu.
18. RM schvaluje příspěvek slavkovským stárkům na pořádání Svatourbanských hodů 2012 ve výši 15 000 Kč z rozpočtové položky Dny Slavkova.
19. RM bere na vědomí cenovou nabídku na instalaci venkovních žaluzií na východní a západní stranu budovy Mateřské školy Zvídálek a ukládá MěÚ předložit RM návrh
financování záměru.
20. RM bere předložené informace o projednávání návrhu
ÚP na vědomí a předkládá je v jednání mimořádného zasedání ZM.
21. RM bere na vědomí zprávu ve věci rekreačních objektů.
22. RM bere na vědomí zprávu o kontrolování kouření studentů v okolí slavkovských škol.
23. RM bere na vědomí zprávu o čerpání nepřímých nákladů projektu OPLZZ.
24. RM schvaluje program 7. mimořádného zasedání ZM
v upraveném znění.
25. RM souhlasí s užitím znaku města pro motocyklového
závodníka Oldřicha Hanáka.
26. RM souhlasí s pořádáním preventivní zdravotní akce
Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE na Palackého náměstí
ve Slavkově u Brna v prostoru parkovací plochy naproti čp. 65
v úterý 29. 5. 2012.
27. RM souhlasí s darováním praporové stuhy pro Sbor
dobrovolných hasičů u příležitosti 130. výročí zřízení této organizace.
28. RM ukládá řediteli TSMS vyvěsit provozní řád městského hřbitova.

5/2012

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

5

Výstava „Slavkovské
múzy včera a dnes“
Tento příspěvek je pozváním na výstavu
o amatérské kultuře ve Slavkově u Brna v posledních 50 letech. Bezprostředním impulsem
k jejímu uspořádání byly články Karla Marischlera a Antonína Šlapala o historii kulturního dění ve Slavkově uveřejněné ve
Slavkovském zpravodaji, které iniciovaly Kulturní komisi města, aby společně s Městem
Slavkov u Brna a Zámkem Slavkov – Austerlitz, připravila výstavu „Slavkovské múzy včera
a dnes“.
Podařilo se shromáždit velké množství fotografií, divadelních letáků, zvukových nahrávek
či filmových šotů z jednotlivých vystoupení hudebních i divadelních souborů, které ve Slavkově působily. Opravdu bylo z čeho vybírat
a část těchto materiálů bude možné na výstavě
vidět. Fotografie budou doplněny také o kostýmy, líčidla či prvky technického vybavení.
Nosnými tématy výstavy jsou divadlo
a hudba. Část věnovaná divadlu připomene jednotlivá divadelní představení, která slavkovští
ochotníci sehráli pod vedením různých režisérů.
Hudební část připomene činnost slavkovských amatérských hudebníků v oblasti dechové a taneční hudby. A nezapomene ani na
vystoupení amatérského symfonického orchestru – Orchestrálního sdružení. Seznámíme se
i s některými Slavkovany, kteří se věnovali amatérské kultuře a dnes ji provozují profesionálně.
Poslední část výstavy budou tvořit prezentace
amatérských souborů, které ve Slavkově působí
v současné době.
Výstava je připomenutím 145. výročí ochotnického divadla a bohatého kulturního života ve
Slavkově u Brna. Jejím prostřednictvím chceme
zavzpomínat na velké množství Slavkovanů,
kteří věnovali svůj volný čas tomu, aby své spoluobčany pobavili. Vernisáž se uskuteční 31.
května 2012 na slavkovském zámku.
za Kulturní komisi města Miloš Šaněk

XX. mimořádná schůze RM
– 2. 5. 2012
1. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemcích Města Slavkov u Brna, která zakládá
právo stavebníka společnosti KALÁB – stavební firma,
spol. s r.o., provést na pozemcích města v rámci stavby
„Slavkov – obytná zóna Zelnice 1. etapa“:
„Vodovodní řad ulice Slovákova“ v délce 213 m, přípojky kanalizace pro bytové domy A1 (5,0 m) a B1 (6,4 m),
SO 10 - SLT plyn v délce 8,2 m, SO 13 – Rozvody NN
v délce 21,5 m, SO 15 – Přeložka VN v délce 21,5, SO 18
– Trafostanice o rozměrech 3,1x4,6.
2. RM bere informaci o termínu otevření expozice partnerských měst na vědomí a schvaluje její název Partnerská
města Slavkova u Brna.
3. RM ukládá finančnímu odboru předložit RM návrh
způsobu financování koupě Společenského centra Bonaparte a návrh na výběrové řízení poskytovatele případného úvěru.
4. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání Kulturní komise č. 3/2012.
5. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání Kulturní komise č. 4/2012, schvaluje navrhované ocenění ochotníků
rozšířené o p. Miloše Šaňka a schvaluje návrh dlouhodobé
koncepce rozvoje kultury.

Zprávy z rady města zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Pietní akt u pomníku sovětským vojákům

Repro: B. Maleček

Pietní akt k osvobození města
Ve čtvrtek 26. dubna jsme si připomněli již 67.
výročí osvobození Slavkova u Brna od fašistických vojsk a jejich okupace. Pietní akt se konal
u památníku padlých vojáků Rudé armády při
osvobozování Slavkova během II. světové války.
Kromě představitelů města (starosta města
Ing. Ivan Charvát, místostarosta Ing. Jiří Doležel, tajemník MÚ Ing. Pavel Dvořák a zastupitelé) se vzpomínkové akce u památníku
v zámeckém parku, pod nímž jsou v hromadném
hrobě pochovány ostatky 16 rudoarmějců, zúčastnil i generální konzul Ruské federace Andrej
Šaraškin, velitel 74. lehkého motorizovaného
praporu Bučovice pplk. Petr Svoboda, farář

a děkan římskokatolické církve ve Slavkově
P. Milan Vavro a farář církve československé husitské Milan Vostřel.
V úvodu pietního aktu položily delegace
věnce k památníku a po vyslechnutí ruské
a české hymny promluvili k přítomným starosta
Slavkova I. Charvát a ruský konzul A. Šaraškin.
Po pietním aktu u památníku v zámeckém parku
se většina přítomných účastníků přemístila na
místní hřbitov k pamětní desce se jmény těch
obyvatel našeho města, kteří útrapy 2. světové
války nepřežili a jejího konce se nedočkali. I zde
jsme položením květin a symbolickou minutou
ticha uctili jejich věčnou památku.
red.

Zpráva o činnosti Sboru pro občanské
záležitosti za rok 2011
Sbor pro občanské záležitosti byl jmenován
radou města a má 8 členek. Jsou jimi: paní Pelikánová Milada, Suchomelová Vladimíra, Volešová Jarmila, Zemanová Anděla, Šilerová
Jana, Pospíšilová Alena, Andrlová Jitka a Vymazalová Miroslava, která je jeho předsedkyní.
Činnost členek sboru, která je dobrovolná, je zaměřena na významné rodinné události v životě
občanů našeho města, jako jsou blahopřání
k významným životním jubileím, návštěvy
v domovech důchodců a pořádání vítání nově
narozených občánků našeho města.
Při dovršení životního jubilea 75, 80, 85, 90
a více let, navštěvujeme jubilanty, abychom jim
přáním a malým dárečkem udělali radost. Po
90. roku života, blahopřejeme občanům již každoročně. V roce 2011 jsme navštívily celkem
133 jubilantů. Z toho:
75letých
36
80letých
39
85letých
19
90letých a starších 39
Na žádost občanů blahopřejeme spolu se starostou města i ke zlaté a diamantové svatbě, tj.
po 50 a 60-ti letech společného manželského života. V roce 2011 byly celkem 2 zlaté a 1 diamantová svatba. Všem těmto manželským
párům jsme byli osobně poblahopřát. V obřadní
síni městského úřadu se v loňském roce neuskutečnila žádná zlatá ani diamantová svatba.
Jako každý rok, tak i v roce 2011 před Vánocemi, jsem s panem starostou a místostarostou
navštívila občany našeho města, kteří žijí v domovech důchodců. Předali jsme jim dárkové balíčky, pohovořili s nimi a seznámili je s tím, co
je v našem městě nového. V domovech důchodců je celkem sedm našich občanů. Ve Vyškově na ulici Čtvrtníčkova je jeden občan,
v Nových Hvězdlicích jsou čtyři naši bývalí ob-

čané. V loňském roce jsme poprvé navštívili
také domov důchodců v Sokolnicích, kde žijí
dvě občanky našeho města.
Minimálně jednou za čtvrt roku pořádáme
slavnostní obřad „Vítání nově narozených občánků do života“. O tento obřad je stále zájem
a zúčastňuje se ho velký počet rodičů s dětmi
i rodinnými příslušníky. V kulturním programu
pravidelně vystupují děti z mateřské školy pod
vedením paní učitelky Jarmily Volešové, hudebníci a členky sboru. Na závěr obřadu předávají děti z mateřské školy maminkám kytičku
a dáreček. V loňském roce jsme uvítali celkem
81 dětí a uskutečnilo se 6 slavnostních obřadů,
které se konají v obřadní síni městského úřadu
a jednou ročně i v Zámecké kapli sv. Kříže. Tradicí obřadu je přivítání prvního občánka našeho
města, narozeného v novém roce.
Abychom mohly jako členky „SPOZu“ jubilanty navštívit, je třeba (v souvislosti s platností
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a o změně některých předpisů) jejich souhlasu. Necháváme si proto od občanů písemně
potvrdit, že souhlasí s blahopřáním k narozeninám, ke zlaté a diamantové svatbě, a že rodiče
souhlasí s pozváním na „Vítání nově narozených
občánků do života“. I přes tuto nepříjemnou povinnost jsou lidé rádi, že SPOZ nadále funguje.
Pro některé, dříve narozené občany našeho
města, kteří jsou osamělí, jsme mnohdy jedinými, kteří jim při příležitosti jejich životního
jubilea přijdou blahopřát. Většina z nich se těší
na naši návštěvu, jsou rádi, že si s nimi popovídáme a váží si toho, že si na ně vzpomeneme.
Je to pro nás ta největší odměna za práci, kterou
vykonáváme. Za naši činnost nám také osobně
poděkovali členové Rady města, na 33. schůzi
RM, která se konala dne 9. 5. 2012.
Miroslava Vymazalová, předsedkyně SPOZ
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Zpráva o činnosti odboru dopravy
a silničního hospodářství za rok 2011
možnost elektronického objednání na konkrétní
hodinu.
Agendu registru vozidel upravuje zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění.
Do jeho činnosti spadá:
- zápis silničního vozidla do registru vozidel
- zápis změn
- přidělení registrační značky silničním motorovým vozidlům
- vydávání osvědčení o registraci vozidla
a technického průkazu silničního vozidla nebo
osvědčení o technickém průkazu silničního vozidla
- rozhodování o vyřazení silničního vozidla
z provozu
- provádění zápisů a výmazů zástavního práva
k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
- schvalování technické způsobilosti vozidel,
jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného vozidla
a jednotlivě dovezeného silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích (na základě
správního řízení, vyplňuje a vydává doklad k vozidlu, přestavbě apod.).
- zabezpečování činnost při tvorbě informačního systému registru vozidel (výdej dat pro notářství, v oblasti dědického řízení).
V roce 2011bylo celkem 2409 zaslaných či
zpracovaných spisů jiného registračního místa,
1563 přihlášených vozidel, 1033 odhlášených vozidel, 569 vyřazených vozidel (výtah z činnosti).
Agenda přestupků – na tomto úseku je vykonávána státní správa v oblasti provozu na pozemních komunikacích, zejména jsou řešeny

Naše město recyklací starých spotřebičů
výrazně přispělo k ochraně životního prostředí
Občané Slavkova u Brna již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také
o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také
drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily,
notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování
či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí
do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např.
stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie,

kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za
více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby
ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř
100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů
pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že jsme ve Slavkově
u Brna v loňském roce vytřídili 786 ks televizí,
321 ks monitorů a 5283 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 295,88 MWh elektřiny,
12 351,13 litrů ropy, 1356,33 m3 vody a 13,42 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 68,49 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 265,62 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto
si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají
tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Z materiálu spol. ASEKOL
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

přestupky a správní delikty podle zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) provozu vozidla, dále podle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích. Od roku 2011 řeší
odbor přestupky a správní delikty podle zákona
č. 56/2001 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména nedodržování přestávek v řízení u řidičů nákladních vozidel. V roce 2011 bylo vyřešeno
celkem 172 přestupků ve správním řízení.
Agenda silničního hospodářství – v roce
2011 bylo vydáno celkem 214 rozhodnutí, a to
především stavební povolení pro speciální stavby,
povolení připojení pozemních komunikací, připojení nemovitostí (sjezdů), povolení uzavírek
a povolení zvláštního užívání silnice k umísťování
reklamních poutačů, umísťování, skládání a nakládání materiálů nesloužících k údržbě a opravám komunikací, provádění stavebních prací,
umístění inženýrských sítí (protlaky a překopy),
pořádání kulturních a sportovních akcí, a stanovení místní úpravy dopravního značení.
V rámci BESIP byly v roce 2011 zorganizovány a zabezpečeny odborem tyto akce:
• okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů na dětském dopravním hřišti ve Vyškově
ve spolupráci s MěÚ Vyškov (květen 2011),
• dopravní soutěž mladých cyklistů pro děti ze
speciálních škol na dětském dopravním hřišti ve
Vyškově ve spolupráci s MěÚ Vyškov (září
2011),
• dopravní soutěž na ověření a prohloubení
znalostí dopravních předpisů, zručnosti při jízdě
na kole a ve zdravovědě ve spolupráci s Městskou
policií, Červeným křížem, HZS a Policií ČR pro
děti 3. a 4. tříd základních škol ve Slavkově
u Brna (říjen 2011).
Bc. Dagmar Janebová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Policie žádá o pomoc
Slavkovští policisté žádají veřejnost o pomoc
při šetření události, která se stala již 19. února.
K incidentu došlo v noci ze soboty na neděli ve
Slavkově před Restaurací Bonaparte na Palackého náměstí, kde probíhal společenský ples.
Po jedné hodině ranní zde hádka mezi dvěma
skupinkami osob vedla až k fyzickým útokům.
Na straně jedné byl mladý muž spolu s ženou
a mužem středního věku, na straně druhé starší
pár. Svědci této události, kteří se dosud policii
nepřihlásili, ozvěte se prosím na telefon 544 221
533, 724 273 055 či se osobně dostavte na Obvodní oddělení PČR ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 65. Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Navrátilová
Upozornění

Činnost odboru dopravy a silničního hospodářství zajišťuje celkem 7 pracovníků na úvazek
6,7.
Mezi agendy odboru patří zejména registr vozidel, registr řidičů, agenda autoškol a zkušebního komisaře (zajištění zkoušek žadatelů
o řidičské oprávnění), agenda provozování stanic
měření emisí silničních vozidel, silniční správní
úřad, speciální stavební úřad, místní a přechodná
úprava provozu na silnicích, agenda dopravního
úřadu pro taxislužbu, agenda přestupků.
Agendu registru řidičů upravuje zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu) a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a zajišťuje:
- vydávání řidičských průkazů ČR i mezinárodních řidičských průkazů
- vedení evidenci zadržených a odebraných řidičských průkazů
- záznam údajů o zákazech činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem nebo správním orgánem za
spáchané trestné činy a přestupky
- záznam do karty řidiče – udělené bodové
hodnocení
- vydávání profesních průkazů
- vydávání digitální karty do tachografu
- zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění.
V roce 2011 bylo evidováno celkem 12 864 řidičů. Bylo vydáno 1406 řidičských průkazů, odzkoušeno 554 žadatelů o řidičské oprávnění,
opakovaných opravných zkoušek bylo 318.
Celkem 1393 řidičům bylo zapsáno bodové
hodnocení za přestupek či trestný čin (výtah
z činnosti).
Od roku 2011 je zavedena na registru řidičů

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
19. června. Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov
o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. U delších příspěvků se pisatel vystavuje možnosti
zkrácení, popř. i nezařazení svého článku. Svoje příspěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně, Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném čase a bezplatně.
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Zpráva o činnost odboru životního
prostředí za rok 2011
Na odboru životního prostředí je řešena
problematika všech složek životního prostředí
ve městě samém a v 17 obcích správního
území úřadu s rozšířenou působností. Dále je
na odboru vykonávána státní správa na úseku
státní památkové péče pro město Slavkov
u Brna a území obce s rozšířenou působností
a koordinační činnost při sjednávání tzv. plánovacích smluv.
Stav pracovních úvazků a objem výkonu
státní správy a samosprávných činností na odboru ŽP zůstává neměnný již po několik let.
Na odboru životního prostředí se v roce 2011
vykonávala státní správa na 10 úsecích. Z toho
na devíti úsecích patřících do oblasti ochrany
složek životního prostředí a jednom úseku
státní památkové péče. Každý z pracovníků
vykonává a ovládá tedy nejméně 2 úseky státní
správy. Výkon státní správy na daných úsecích
je silně specializován a žádný pracovník odboru není druhým plně zastupitelný. Od roku
2008 byla na odbor přidělena nová agenda administrace a koordinace projednávání tzv.
„plánovacích smluv“ dle zákona č. 183/2006
Sb., stavebního zákona.
Na odboru životního prostředí nyní pracuje
5 úředníků, kteří vykonávají státní správu v těchto oblastech: státní správu na úseku státní
památkové péče, ochrany vod, ve vodním hospodářství, v oblasti nakládání s odpady,
ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, na
úseku myslivosti, lesů a rybářství

V samostatné působnosti pracovníci odboru provádí a v roce 2011 provedli:
Poskytují informace a spolupracují s komisí
pro životní prostředí.
Spolupodílí se na činnosti komise pro regeneraci městské památkové zóny.
Spolupodílí se na činnosti povodňové komise města a regionu.
Připravují projekty v oblasti péče o životní
prostředí a spolupůsobí při zajišťování dotací.
V minulém roce a letos je to např. příprava
a realizace výsadby remízu v lokalitě Písky (na
skládce, II etapa), Výsadba cca 2 ha lesa v trati
Podsedky za podpory dotace ze státního Zemědělského intervenčního fondu.
Provádí rozbor současného stavu systému
nakládání s odpadem ve městě s návrhem dalšího řešení. Byla vybudována dvě nová sběrová
místa. Práce na tomto úseku byla ohodnocena
v soutěži měst a obcí Jihomoravského kraje
„My třídíme nejlépe 2011“ prvním místem
v kategorii měst nad 1500 obyvatel v soutěži
třídění elektrozařízení a 3 místo v kategorii
měst od 2 001-10 000 obyvatel v soutěži v třídění odpadů. Za umístění byla i finanční odměna městu v celkové výši 30 000 Kč,
Připravili podklady a prováděli administraci
dotací a spolupracovali s majiteli památek při
jejich obnově a získávání dotací z dotačních
programů kraje a ministerstva kultury, jak
z programu regenerace MPR a MPZ, tak dotace na obnovu památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností pro okolní obce.

Závěr:
Činnost odboru vykazuje ustálenou kvalitu
výkonu státní správy, bez výkyvů a potřeby
řešit krizové situace. Počet vstupů veřejnosti
v tomto roce zaznamenal pokles (nižší investorská a stavební činnost). I když každý
z pracovníků vykonává jiný druh státní
správy a nejsou mezi sebou plně zastupitelní,
nedošlo v roce 2011 ke krizovým situacím
a výkon státní správy byl vždy zajištěn bez
průtahů a to zvláště díky skutečnosti, že
nikdo nebyl dlouhodobě nepřítomný. Přesto
se zamýšlíme nad možností předejít možným
krizovým situacím. Hledáme možnost, jak
obsazením jednotlivých míst a přesunem pracovní náplně zabezpečit zastupitelnost alespoň na úseku vodoprávního úřadu.
Co však nelze sledovat měřitelnými veličinami je práce odboru při výkonu samosprávy. Realizace výsadeb remízů,
vybudování 3 sběrových míst na separovaný
sběr, dobré umístění města v soutěžích v třídění odpadů, soutěži městských památkových zón v péči o památky. Hledáním
možných dotací na obnovu krajinné zeleně,
vylepšování systému separace odpadů nebo
v péči o kulturní památky. Pracovnice úseku
odpadů provedla s vedoucím v místní škole
informační dopoledne o odpadovém hospodářství města. Pravidelně podává informace
o odpadovém hospodářství města ve Zpravodaji atd.
Vedoucí odboru ŽP Ing. Miroslav Zavadil

Cyklostezka Slavkov–Hodějice – jak dál
Koncem roku 2011 jsme Vás informovali
o vývoji situace kolem záměru výstavby cyklostezky ze Slavkova u Brna do Hodějic, která
by měla vyřešit bezpečnost cyklistů a chodců
v tomto úseku na silnici III/0501 a I/50. Důležitým bodem, který musí být naplněn pro
zdárné uskutečnění díla, je získání práv k pozemkům, na nichž má být záměr uskutečněn.
Zde uvádíme, že bohužel tento bod se nedaří
naplnit. Doposud se nám nepodařilo získat
právo zhruba ke 2/3 pozemkům. Na 1/3 jsou
podepsány smlouvy o budoucí kupní smlouvě
nebo došlo i k výkupu. I když je cyklostezka
v územním plánu řešena a pozemky jsou pro

ni vyhrazeny tak, že na nich nemůže jiná
stavba vzniknout, naráží město a obec Hodějice na podmínky, které i v rámci rovného zacházení není schopno akceptovat.
Z výše uvedených důvodů probíhá předběžné jednání o jiné variantě s majiteli případných dotčených pozemků. Jedná se o variantu,
kdy cyklostezka by po projetí mostem pod I/50
a přemostění Němčanského potoka vedla po
východní hrázi na jih až k pozemku ve vlastnictví obce Hodějice a před vodním tokem Litava by zabočila směrem k firmě FENSTAR
a dále na silnici, kde by byla ukončena. Tato
varianta má jednoznačné výhody v malém

množství pozemků, ale nevýhodou je větší
délka a vedení trasy v odlehlé lokalitě mimo
komunikace. Pokud tento záměr bude odsouhlasen zastupitelstvem města, musí dále proběhnout změna územního plánu obce
Hodějice, což klade značné časové nároky.
Touto změnou by do územního plánu byla zapracována zmiňovaná nová trasa a obě trasy by
byly řešeny jako veřejně prospěšné stavby
z důvodů možného vyvlastnění. O pokračování
projektu Vás budeme dále informovat v dalších
číslech zpravodaje a na webových stránkách
města.
Ing. Petr Lokaj, odbor IR

Živnostenský úřad informuje
Upozorňujeme podnikatele, kteří vlastní živnostenské oprávnění pro živnost „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých
detektivů“, že jsou povinni ve lhůtě do 1. 8.
2012 splnit podmínky odborné způsobilosti
podle živnostenského zákona, přílohy č. 3 – koncesované živnosti, a předložit o tom doklady živnostenskému úřadu nebo ustanovit odpovědného
zástupce, to neplatí, pokud splnění odborné způsobilosti již podnikatel živnostenskému úřadu
prokázal. Neprokáže-li podnikatel odbornou
způsobilost v této lhůtě, živnostenský úřad zahájí
řízení o zrušení živnostenského oprávnění.

Tito podnikatelé v uvedené lhůtě musí rovněž
zajistit a na žádost živnostenského úřadu doložit, že činnosti, které jsou obsahem uvedených
živností, zajišťují pouze fyzickými osobami
splňujícími požadavky odborné způsobilosti,
které jsou uvedeny v příloze č. 5 živnostenského
zákona.
V termínu do 30. 6. 2012 příslušný živnostenský úřad přidělí všem provozovnám evidovaným
v živnostenském rejstříku a zřízeným před 1. červencem 2010 tzv. identifikační číslo provozovny.
O tomto úkonu jsou podnikatelé vyrozuměni písemným sdělením ze strany příslušného úřadu.

Ostatním provozovnám, zřízeným po 1. 7. 2010,
je IČP přidělováno automaticky.
Od 1. 6. 2012 nabývá účinnosti zákon č.
119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání. Podnikatelé, kteří jsou
oprávněni provozovat koncesovanou živnost
v oboru dopravy, budou živnostenským úřadem
jednotlivě upozorněni na změny, které se jich týkají a které budou provedeny buď z moci úřední
anebo ve spolupráci s podnikatelem.
Ing. Helena Jelínková
vedoucí obecního živnostenského úřadu
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Dny Slavkova
a Svatourbanské hody
ČTVRTEK 31. KVĚTNA
Zámek Slavkov – Austerlitz
17.00

Vernisáž výstavy „Slavkovské múzy včera
i dnes“

PÁTEK 1. ČERVNA

Palackého náměstí
od 16.00

Stavění máje, předání hodového práva
(tanec a zpěv)

Radnice
17.00

Zahájení výstavy „Partnerská města
Slavkova u Brna“

Nádvoří Zámku Slavkov–Austerlitz
19.00–24.00 Folk & country na zámku – Folk Team, Poutníci, Devítka, Rangers, Pepa Štros (vstupné
150 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě)

SOBOTA 2. ČERVNA

Hasičská zbrojnice ve Slavkově u Brna
10.00

Slavnostní odhalení pamětní desky
ke 130. výročí SDH

Palackého náměstí
12.00–14.00 Výstava historické a současné hasičské
techniky
14.00–15.00 Ukázky cvičení hasičů na náměstí

Nádvoří Zámku Slavkov–Austerlitz
14.00–14.05 Zahájení Dnů Slavkova a Svatourbanských
hodů
14.05–14.15 Vystoupení žáků ZŠ Komenského – Junico,
Glitter Stars
14.15–14.25 Šmoulí den – vystoupení dětí z Mateřské
školy Zvídálek
14.25–14.35 O Koblížkovi – vystoupení dětí z Křesťanské
mateřské školy Karolínka
14.35–15.00 Vystoupení žáků ZŠ Komenského – Junico,
N-Yoj, Team Gym, Glitter Stars
15.10–15.55 Hudební vystoupení ZUŠ Františka France –
kytarový soubor
16.00–16.20 Taneční vystoupení ZUŠ Františka France
16.30–17.00 Pěvecké vystoupení žákyň ZUŠ Františka
France
17.00–17.20 Taneční vystoupení stárků – Moravská
beseda
17.20–18.20 Jama-lam-ba – africká pohádka v podání
žáků dramatického kroužku ZŠ Komenského
8.30 –18.55 Street Dance v podání N-Yoj Bučovice –
Rockeři, Můj driim, Ledová královna,
V kostce, Fitko
19.00–20.00 Koncert hudební skupiny La Mancha
20.00–21.00 Koncert hudební skupiny SMP +

Radnice
10.00–19.00 Výstava Partnerská města Slavkova u Brna

Zámek Slavkov – Austerlitz
8.30–15.00 Trh v zámeckém parku
10.00–16.00 Prohlídky krovů
15.00–17.00 DDM a Junák Slavkov u Brna – program
v zámeckém parku Z pohádky do pohádky
pro děti s rodiči (startovné 30 Kč)
Noční kostýmované prohlídky zámku

Společenský dům Bonaparte
od 20.00

Hodová zábava – k tanci a poslechu hraje
dechová hudba Zlaťanka

NEDĚLE 3. ČERVNA
Palackého náměstí
9.30

Průvod stárků se sochou sv. Urbana od
radnice, mše svatá v chrámu Vzkříšení Páně

Sál Římskokatolické fary
16.00

Pohádka Princezna Ryba divadla Simsala
bim
Po celou dobu akce bude zajištěna nabídka občerstvení.
Vstup zdarma s výjimkou festivalu Folk & Country a programu
DDM.
Změna programu vyhrazena.
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Koupaliště otvírá 27. sezonu 26. května
Městské koupaliště zahajuje v sobotu
26. května 27. sezonu svého provozu. Dovolte
mi pár čísel.
Od roku 1986 toto zařízení navštívilo víc jak
1 065 599 zaregistrovaných návštěvníků, tj.
v průměru 41 tisíc ročně.
V roce 2011 to bylo 28 231 osob.
Tržby za rok 2011 byly 1 128 330 Kč
V květnu to bylo 206 osob
V červnu to bylo 3665 osob
V červenci to bylo 9161 osob
V srpnu to bylo 13 561 osob
V září to bylo 1638 osob
Spotřeba vody v roce 2004 byla 6710 m3
Spotřeba vody v roce 2011 byla 4796 m3

Obyčejné
Základní
vstupné
(celodenní)
Dospělí
80 Kč
Mládež do 18 let, důchodci 45 Kč
Děti předšk. věku
20 Kč
škola – organizovaně
30 Kč
Děti do dvou let zdarma

po 15. h po 19. h
50 Kč 30 Kč
40 Kč 20 Kč
5 Kč 0 Kč

Spotřeba el. energie v roce 2009 byla 105 520
kWh/416 767,30 Kč
Spotřeba el. energie v roce 2011 byla 104 400
kWh/381 612,00 Kč
Spotřeba el. energie a vody na koupališti přepočítána na jednoho návštěvníka:
r. 2000
10,40 Kč/os.
r. 2009
22,50 Kč/os.
r. 2011
25,80 Kč/os.
r. 2011 výdaje na koupaliště 2 346 525 Kč
Provozní dny
67 dnů
Průměrná návštěvnost
421 osob /den
Průměrná tržba
40 Kč/osoba
Průměrné výdaje
83,10 Kč/osoba
Průměrná dotace
43,10 Kč/osoba
Průběžně je opravována, rekonstruována a modernizována budova a především bazén a technologie. Město se rozhodlo, že tyto práce budou
prováděny postupně, podle finančních možností.
Kompletní rekonstrukce by si vyžádala řádově
desítky milionů Kč. Rada města na podnět TSMS
schválila nové vstupné, platné od letošní sezony
viz tabulka. Součástí tohoto ceníku je možnost
při zakoupení volně přenosné „permanentky“ získat podstatně nižší cenu vstupného až 50 %.

Ceník vstupného na koupališti ve Slavkově u Brna v roce 2012
Otevřeno:
červen–srpen 9–21 hodin
V případě nepříznivého
počasí ZAVŘENO.
U permanentek po 15. hodině
1/2 vstupu.
Tel. koupaliště: 544 221 788

Cvičení v MŠ

Předplatné – permanentky
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Poãet Sleva
vstupÛ %
90
60
30
20
10

50
40
30
20
10

Foto: archiv MŠ

100 %
7200
4800
2400
1600
800

Dospûlí
MládeÏ
à 60 Kã
à 35 Kã
po slevû Kã tj. 1 vstup 100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
3600
40
4050
2025
23
2880
48
2700
1620
27
1680
56
1350
945
32
1280
64
900
720
36
720
72
450
405
41

Příprava na školu

Foto: archiv MŠ

Zprávy z Mateřské školy Zvídálek
V minulém čísle Slavkovského
zpravodaje jsme vás seznámili s naší
nabídkou pro děti v oblasti výchovy
a vzdělávání a s možnostmi jejich
kulturního a sportovního vyžití.
S tím souvisí pro nás velmi důležitá a přínosná spolupráce s dalšími školskými zařízeními ve Slavkově u Brna.
Nová budova Mateřské školy Zvídálek se nachází v těsné blízkosti dalších školských zařízení. Mateřská škola vznikla vestavbou
a přístavbou k budově Základní školy Komenského náměstí a nám se tak otevřely možnosti
široké spolupráce.
Po dohodě s ředitelem ZŠ Komenského náměstí Mgr. Soukopem a zástupkyní pro první
stupeň Mgr. Stárkovou mohou naše děti denně
a po celý školní rok využívat tělocvičny školy
ke sportovním aktivitám. V divadelním sále,
popř. aule základní školy zase mohou probíhat
divadelní představení a vystoupení pro děti
a odborné přednášky pro rodiče.
Propojené prostory nám také umožňují
úzkou spolupráci s učitelkami prvních tříd –
naši předškoláci si mohou prohlédnout pro-

středí tříd, kam někteří po prázdninách nastoupí. Šikovná děvčata z naší mateřské školy
docházejí do přípravky sportovní gymnastiky
při ZŠ Komenského.
Touto cestou chceme také poděkovat žákům
třídy 7.C, kteří nám pomohli s vysázením tújí
kolem naší školní zahrady.
Další úzká spolupráce pokračuje s Domem
dětí a mládeže. Předškoláci mají možnost navštěvovat kroužky anglického jazyka, sportovní
hry, dětský aerobic a tvořivou dílničku.
Pedagogové DDM každoročně pro naše děti
pořádají ve spolupráci s Mgr. Janou Sekerkovou a studentkami Integrované střední školy
velké sportovní dopoledne v tělocvičně ISŠ,
kde si mohou děti vyzkoušet svou šikovnost.
Se Základní školou Tyršova spolupracujeme
formou návštěv dětí v prvních třídách a od příštího školního roku chystáme spolupráci v oblasti projektu prevence poruch držení těla.
Díky spolupráci se slavkovskými školskými
zařízeními mají děti možnost seznámit se
i s jiným prostředím, a to vše jim usnadní přechod do dalšího vzdělávání v základní škole.
Vedení MŠ Zvídálek
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Vítězové jedné z kategorií

Foto: archiv DDM

Pěvecká soutěž v DDM
Čarodějnice ve školce

Foto: archiv MŠ

Čarodějnice v MŠ Zvídálek
Poslední dubnový týden se v MŠ Zvídálek začaly dít podivné věci. Po chodbách si vznešeně vykračovaly čarodějnice a ježibaby, ze tříd zmizely
všechny děti a nahradili je roztomilí malí čarodějové a čarodějnice, místo obvyklé jarní výzdoby
se to tu hemžilo čarodějnickou havětí a školičkou
se nesly vůně lektvarů a mumlání zaklínadel.
Také malí čarodějové a čarodějnice ze třídy Kuřátka nezaháleli. V pondělí je navštívila čarodějnice Berta a vtipným povídáním jim přiblížila
podstatu svátku pálení čarodějnic.A tak začalo čarodějnické krášlení, nechyběl vyhlášený kadeřnický salon, taneční rej v čarodějnickém kole,
věštění z křišťálové koule, sázení kouzelných fa-

Zápis do MŠ Zvídálek
V květnu proběhl v MŠ Zvídálek řádný zápis
dětí pro šk. rok 2012/2013. Do mateřské školy
budou přijaty všechny děti s bydlištěm ve Slavkově u Brna, které splňují podmínky k zahájení
předškolního vzdělávání, to je věk 3 let. Tím je
kapacita MŠ Zvídálek pro příští školní rok naplněna. Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ budou
pod reg. čísly zveřejněna vyvěšením v obou budovách školy a na webových stránkách MŠ Zvídálek.
Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ

zolí, poznávání pohádek, do kterých se čarodějnice
zatoulaly. Ve čtvrtek nastal den, na který jsme se
těšili asi nejvíce. Konečně přišel čas na kouzlení
a vaření lektvarů. Kdo nezaváhal, mohl ochutnat
elixír krásy, chytrosti, úsměvu nebo vylovit žábu
z dračí krve. Berta nás také učila překračovat
bludné kořeny, procházet bažinami a pečovat o její
mazlíčky (pověsit na šňůru netopýra, pohladit velkého pavouka, zachránit černého kocoura). Ale
protože stát se čarodějkou není jen tak, chtěla si nás
Berta vyzkoušet. Už v pátek na nás čekala čarodějnická stezka odvahy se spoustou záludných, ale
hlavně zábavných úkolů a nástrah (let na košťátku,
lov drahého kamene z dračího slizu, hledání kořene
zapomnění, opakování zaklínadel, oprava střechy
perníkové chaloupky, vypátrání pokladu, co ukryl
ježidědek Bambula). Berta nám na cestu přičarovala i krásné počasí a tak jsme si to moc užili a na
závěr se všichni pyšnili získaným čarodějnickým
certifikátem.
Všem čarodějnicím i čarodějům se u nás v MŠ
moc líbilo a tak jsme je nechali v pondělí ještě
pořádně vyřádit. Za odměnu nás nezačarovali,
a i když se jim ze školky vůbec nechtělo, jejich
čas se nachýlil a museli odletět. Snad se k nám
za rok opět vrátí. Už teď se na ně moc a moc těšíme.
Učitelky ze třídy Kuřátka

Ve čtvrtek 3. května se uskutečnil v DDM již
XXIV. ročník okrskové pěvecké soutěže ve
zpěvu lidových písní Zazpívej, slavíčku. Letos
se ho zúčastnilo celkem 52 dětí ze základních
škol od 1. do 9. ročníku. První tři v každé kategorii postupují do okresního kola, které proběhlo
ve středu 16. května v Bučovicích.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast
v soutěži všem zpěváčkům.
DDM Slavkov

Výsledková listina
I. kategorie žáci 1.–3.tříd ZŠ – účast 20 dětí
1. Andrlová Agáta
ZŠ Tyršova
2. Smetanová Natálie
ZŠ Otnice
3. Pflimpfl Radek
ZŠ Tyršova
Čestné uznání – Sáček Jan, Klinkovská Kat. ZŠ Tyršova
II. kategorie žáci 4.–5.tříd ZŠ – účast 17 dětí
1. Vykoukal Matěj
ZŠ Nížkovice
2. Ondráčková Eliška
ZŠ Holubice
3. Vojtková Markéta
ZŠ Komenského
Čestné uznání – Pflimpflová Kateřina
ZŠ Tyršova
III. kategorie žáci 6.–9. tříd ZŠ – účast 7 dětí
1. Šenkyříková Terezie
ZŠ Komenského
2. Sloupová Melanie
ZŠ Otnice
3. Bučková Michaela
ZŠ Tyršova
Čestné uznání – Chladilová Zuzana
ZŠ Komenského
IV. kategorie dueta 1.–9. tříd ZŠ – účast 8 dětí
1. Horáková Kateřina, Horák Jiří
ZŠ Otnice
2. Šenkyříková Terezie, Chladilová Zuzana ZŠ Komenského
3. Čechová Michaela, Mrázková Anita
ZŠ Komenského

Hasiči budou mít výročí
V sobotu 2. června oslaví dobrovolní hasiči ve
Slavkově u Brna v rámci Dnů Slavkova 130 let od
založení dobrovolného hasičského sboru ve městě.
Při té příležitosti je připraven pestrý program.
První akcí bude dopolední slavnostní odhalení
pamětní desky na hasičské zbrojnici. Před polednem bude pokračovat pro veřejnost příjezdem
hasičské techniky na Palackého náměstí a po poledni ukázkami činnosti. V akci budete moci
vidět funkční stříkačky ať už na motorový nebo
lidský (a koňský) pohon. Samozřejmě nebude
chybět ani technika současná. Své umění Vám
ukáže družstvo mladých hasičů a kromě jiného
také naši kolegové z Francouzského Darney.
Časový harmonogram je přiložen.
Srdečně vás zvou hasiči

Pozvánka na oslavy
Kreslení na chodník ve Svojsíkově parku

Foto: archiv DDM

Oslava svátku dne rodin
DDM Slavkov ve spolupráci se sociálním
odborem Města Slavkova u Brna, v rámci komunitního plánování, zorganizovali ve středu
16. května ve Svojsíkově parku akci pro rodiče
s dětmi v rámci Dne rodin pod názvem Kreslení na chodník na téma Moje rodina. I přes
chladné počasí se zúčastnilo celkem 47 účastníků (28 dětí a 19 rodičů).
Všichni účastníci výtvarné soutěže dostali od

Města Slavkova barevné křídy a sladkosti
zdarma a poděkování patří také pracovníkům
technických služeb za přípravu terénu.
Těšíme se na vás při další akci DDM, kterou
pořádáme ve spolupráci se Skauty v rámci Dnů
Slavkova v sobotu dne 2. června od 15 hod.
start u spodního bazénu v zámeckém parku.
Čeká na vás Cesta pohádkovým lesem…
Ivana Olejníková, DDM Slavkov

Sbor dobrovolných hasičů ve Slavkově u Brna
vás srdečně zve na Oslavy 130 let od založení
hasičského sboru ve Slavkově u Brna, které se
konají v sobotu 2. června.
PROGRAM:
10.00–10.30 Slavnostní odhalení pamětní desky
na hasičské zbrojnici
11.30–12.00 Příjezd historické techniky k radnici města
12.00–14.00 Výstava historické a současné techniky na Palackého náměstí
14.00–15.00 Ukázky práce s historickou i současnou technikou, ukázky cvičení
dětí a dospělých na Palackého nám.
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www.zamek-slavkov.cz

Z Á M E K S L AV K O V – A U S T E R L I T Z
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Concentus Moraviae 2012: Kouzlo čísel
Letošní, v pořadí již 17. ročník festivalu Concentus Moraviae, proběhne na jižní Moravě
mezi 2. a 30. červnem s podtitulem „Kouzlo
čísel“. V každém účastnickém městě – Slavkov
u Brna nevyjímaje – se odehrají dva koncerty.
Zámek Slavkov – Austerlitz rozezní v průběhu
června dvojice koncertů, jejichž repertoár bude
sestávat převážně z barokní a klasicistní hudby.
Ve čtvrtek 14. června v 19.30 hodin se
v Historickém sále slavkovského zámku představí ansámbl Accordone, hudební uskupení,
které představuje unikátní spojení zpěvu Marca
Beasleyho a instrumentálního doprovodu
Guida Moriniho, dvou světově proslulých só-

Accordone

listů, posílených o doprovod dalších hudebníků.
Jak již téma festivalu naznačuje, koncert se dotýká numerologické tematiky a program vychází z předpokladu, že rokem 2012 svět končí
– proto byl zvolen příhodný název „Konec
světa“. Zazní skladby barokních umělců, jako
jsou například Henry Purcell či Nicola Matteis.
Toto hudební představení si vybral hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek za
svůj hejtmanský koncert.
Na druhém koncertu v úterý 26. června
v 19.30 hodin se v Historickém sále slavkovského zámku představí Wroclaw Baroque Orchestra. Toto špičkové hudební uskupení

Foto: archiv ZS-A

nabídne interpretaci slavného klasicistního skladatele Josepha Haydna a jeho symfonického
triptychu s podtituly „Ráno, Poledne a Večer“.
Provedení skladeb bude zcela autentické, protože Vratislavský barokní orchestr je jediným
polským souborem, který při koncertech používá dobové nástroje.
Předprodej vstupenek na oba koncerty probíhá na pokladně zámku. Vstupenky na oba
koncerty 14. i 26. června jsou v ceně 250 Kč,
respektive za 150 Kč pro studenty, důchodce
a držitele průkazu ZTP a ZTP-P po předložení
příslušného dokladu.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Wroclaw Baroque Orchestra

Foto: archiv ZS-A

Objekty a instalace – výstava současného umění v podzemí zámku
Prostorové instalace, řezby do kmenů, projekce zvuků zvenčí do podzemí – to vše čeká
na návštěvníky Zámku Slavkov – Austerlitz,
kteří se rozhodnou zhlédnout výstavu absolventských prací studentů brněnské Fakulty výtvarných umění. Zúčastněné umělce spojuje
skutečnost, že všichni jsou studenty ateliéru
prof. Jana Ambrůze, který se proslavil tvorbou

křehkých geometrických instalací, citlivě zasazených do prostoru. Není třeba dodávat, že
podobné tendence budou zastávat i jeho studenti, jejichž práce vyplní rozlehlé sklepní prostory.
Objekty a instalace jsou volným pokračováním výstavních počinů z minulých let, jako
byly En espace a Kila lehkosti.

Výstava bude v podzemí zámku ke zhlédnutí od 22. června do 29. července a bude
přístupná souběžně s provozem zámku.
Rádi vás uvítáme na vernisáži, která se
uskuteční ve čtvrtek 21. června 2012 v 17
hod. přímo v podzemí Zámku Slavkov – Austerlitz.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Johann Strauss Orchester opět výborný
Každoročně ve druhé polovině května koncertuje na zámku Johann Strauss Orchester
„Die Floten Geister“. Letos to bylo již potřinácté, kdy operetní melodie rozezněly jeho
Historický sál.
Tentokrát jsme měli příležitost zhlédnout

a slyšet vynikající výkony pěveckých hvězd –
Luisy Albrechtové (soprán) a Aleše Brisceina
(tenor), ale také Jiřího Preisingera (housle),
kteří za doprovodu orchestru pod vedením charismatického Christiana Pollacka, přednesli
díla Johanna Strausse, Franze Lehára, Bedřicha

Smetany, Emmericha Kalmána a dalších, opět
doplněné velmi zdařilým průvodním slovem
MgA. Kateřiny Jirákové (ZUŠ FF).
Všichni se společně zasloužili o naprosto
ojedinělý umělecký zážitek pro více než 300
nadšených diváků, kteří opakovaně odměnili
účinkující bouřlivým potleskem. Mezinárodní
renomé a výkony pěveckých hvězd podtrhly
mimořádnou uměleckou úroveň tohoto koncertu.
Lze bez nadsázky konstatovat, že jsme opět
měli možnost ve Slavkově vidět a hlavně slyšet
špičkové hudební a pěvecké výkony.
Závěrečný bouřlivý potlesk zcela zaplněného
Historického sálu zámku byl tím nejlepším
oceněním všem protagonistům a vyjádřením
pocitů všech přítomných.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Newsletter Zámku Slavkov – Austerlitz

Aleš Briscein, Luisa Albrechtová a Christian Pollack

Foto: B. Maleček

novinky * informace * aktuality
Pravidelně vydávaný bulletin o kulturním dění
na zámku a ve Slavkově v elektronické podobě.
K odběru se přihlaste na stránkách
www.zamek-slavkov.cz
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Concentus Moraviae – několik otázek
na dramaturgyni festivalu Barbaru Marii Willi
ZS-A: Paní Willi, Marco Beasley a Guido Morini (nyní posíleni o vlastní ansámbl Accordone)
se pouští do interpretace převážně barokních
umělců (Purcell, Matteis). Wroclaw Baroque Orchestra zase zpracovává jednoho z největších klasicistních skladatelů, Josepha Haydna. Vzhledem
k tomu, že je slavkovský zámek po architektonické stránce kombinací baroka i klasicismu,
jedná se o více než příhodnou paralelu. Jednalo
se z Vaší strany o záměr?
B.M. Willi: Děkuji za skutečně inteligentní
otázku. Záměrem to bylo, ale největší zásluhu na
něm má organizační tým festivalu - David Dittrich, Jitka Miková a Pavel Šindelář. Každoročně
dokážou sladit složitou souhru možných termínů
měst, umělců, soulad programu a prostoru i harmonii repertoáru a místa konání. Díky nejrůznějším omezením je to občas nadlidský úkol,
nicméně díky idealismu a nadšení všech zúčastněných se tento zázrak děje již několik let
a pevně věřím, že navzdory všem pověrám o významu roku 2012 se bude dít i nadále…
ZS-A: Téma letošního festivalu, jehož podtitul
zní „Kouzlo čísel“, se zabývá aspekty matematiky v hudbě. Co pro Vás bylo inspirací při tvorbě
takto originálního tématu?
B. M. Willi: Všichni víme, že spousta matematiků se zajímá o vážnou hudbu a také ji praktikuje. Naopak od samotného vzniku teorie
hudby se skladatelé snažili najít matematická
pravidla v umění. Proč tato přitažlivost? To je
otázka, kterou si kladli lidé už ve středověku,
v renesanci a v baroku, se mi zdá velmi zajímavá.
Od dob středověku, kde byla „musica“ jednou
z matematických disciplín, až po spekulace pražského dvora, kde Kepler ve službách Rudolfa II.
došel k závěru, že planety krouží kolem Země
dle matematických pravidel a tvoří tak znějící
harmonii sfér, se lidé vždy nadchnuli pro myš-

lenku, že za vším je hlubší řád. Skladatelé jako
Bach a jeho barokní současníci Purcell a Matteis
rádi ukrývali čísla do not a vkládali tak do notového zápisu skryté významy. V podstatě si myslím, že my lidé máme rádi zároveň tajemství
a logický řád a hudba nabízí možnost tyto kontrasty sloučit.
ZS-A: Festival je pořádán v kostelech, na hradech, a na zámcích jižní Moravy, neplánujete
jeho expanzi i do jiných krajů, popř. založení podobných festivalů pro oblast Čech?
B.M. Willi: Region, ve kterém se odehrává
festival Concentus Moraviae, je natolik zajímavý,
že je snahou pořadatelů spíše představit v jednotlivých ročnících posluchačům další doprovodná města a neokoukané sály z Jižní Moravy
a Vysočiny, není nutno expandovat někam dál.
Na území České republiky i v Evropě se nicméně
podobně koncipované festivaly konají. Nás může
těšit, že Concentus Moraviae se řadí k průkopníkům tohoto typu události, která posluchačům nabízí nejen prvotřídní hudební zážitky, ale také
možnost propojit je s návštěvou míst s jedinečným geniem loci.
ZS-A: Festival měl v průběhu let značně barvitou
dramaturgii, sahající od středověké hudby až po
modernu 20. století. Setkává se u veřejnosti s větším
úspěchem spíše stará nebo současná hudba?
B. M. Willi: Concentus Moraviae je tradiční
událostí a převaha stálých posluchačů je festivalu
věrných bez ohledu na téma daného ročníku.
V oblasti staré hudby, které se obvykle věnuje
v každém druhém ročníku, je nicméně jedním
z malé hrstky českých festivalů takto zaměřených. Dá se říct, stará hudba budí větší pozornost
u posluchačů mimo náš region, na festival v těchto ročnících masivněji přijíždějí hosté z celé
republiky i ze zahraničí.

ZS-A: Každý ročník
festivalu je výrazně tematický, můžete naznačit, jaký bude příští
ročník?
B. M. Willi: Dramaturgii příštího, 18. roč- B. M. Willi
níku festivalu, připravuje Václav Luks. Festival
se bude věnovat hudbě 16.–18. století s podtitulem „Italské slunce“ a bude hledat spojitosti
mezi Moravou a Itálií. Jako první se jistě nabízí
víno…
ZS-A: Vy sama jste především oceňovanou
hudebnicí, konkrétně cembalistkou, Vaše úspěchy na dramaturgickém poli jsou však zřejmé.
Vyměnila byste praktické provedení hudby či
její výuku na JAMU za práci dramaturgyně na
„plný úvazek“, kde by provádění hudby zůstalo
pouze Vaším koníčkem?
B. M. Willi: Je to zajímavá otázka, kterou
jsem si dosud nicméně sama nepoložila. Je
pravdou, že mne mé talenty občas táhnou různými směry, jako divoké koně. Zatím se mi
vždy podařilo je ukočírovat, ba dokonce bych
řekla, že jeden kůň druhého podnítil k lepšímu
výkonu: umělkyně nasadila dramaturgyni vysokou laťku, co se týče výběru umělců a hlídání
vysoké interpretační kvality, dramaturgyně zase
nutila umělkyni neúnavně hledat nový repertoár, a pedagožka viděla pozorováním získaných dovedností u studentů, zda praxe potvrzuje
teoretická tvrzení. Myslím si, že bychom měli
čerpat z renesančního ideálu kompletního člověka, tedy člověka, který dokáže z jedné oblasti
získané dovednosti přenášet do jiné a tak obohacuje sebe i ostatní. Buďme odvážní, vzbuďme
každý v sobě svého Leonarda da Vinci!
Děkujeme za zodpovězení otázek
Za ZS-A se tázal: Mgr. Radek Žák

KOLOČAVA – muzikálové představení
v zámeckém parku

KRISTIAN KODET

Po úspěšném předvedení muzikálů Jesus
Christ Superstar a Bídníci se můžeme opět těšit
na další muzikálové představení v podání Městského divadla Brno. Tentokrát jde o muzikálovou baladu Koločava autorů Petra Ulrycha
a Stanislava Moši, kterou můžete vidět 16.
června 2012 v zámeckém parku.
Český muzikál Koločava částečně vychází
z LP Nikola Šuhaj loupežník, které vydal Petr
Ulrych se skupinou Javory v roce 1974. Z asi
25 písní brněnské Koločavy je však více než
polovina nových, vzniklých speciálně pro tuto
inscenaci. Kromě základního příběhu vyzdvihují autoři především prvek židovský, bez
něhož by byla výpověď o prostředí, kde se „zastavil čas“, nemyslitelná, a zdůrazňují některá
groteskní pásma (např. sbor českých četníků).
Významnou úlohu hrají také filmové dotáčky
Dalibora Černáka podle scénáře Stanislava
Moši, které inscenaci přibližují produkcím Laterny Magiky. Inscenaci živě doprovází rozšířená skupina Javory v čele se zpěváky,
sourozenci Hanou a Petrem Ulrychovými.
Premiéra tohoto představení proběhla již 7.
září 2001 na prknech Městského divadla Brno
a hraje se dodnes s velkým úspěchem.

Před deseti lety se na slavkovském zámku uvedl jeden
z nejznámějších českých malířů Kristian Kodet. Letos se
na Zámek Slavkov – Austerlitz
vrací s výstavou nazvanou jednoduše Obrazy a grafika. Pod prostým názvem
se ovšem skrývá umělcův největší výstavní počin
pro rok 2012 v České republice, a tedy ojedinělý
přehled umělcovy nápadité a originální tvorby.
Pro tvorbu Kristiána Kodeta jsou typické snivé
obrazy s tématy žen, očí a milenců. Malíř ve svém
díle spojuje linie klasického českého poetismu
s imaginativní malbou klasiků české moderny.
Toto spojení mu společně s precizním uměleckým
provedením přineslo zastoupení v množství zahraničních galerií, proto jeho díla můžete spatřit
například ve výstavních síních v Bruselu, Paříži,
Vídni, New Yorku či Washingtonu.
Výstava potrvá od 7. června do 2. září a bude
umístěna v galerii v prvním patře. Budete si ji
moci prohlédnout samostatně, ale také jako součást prohlídkové trasy zámku.
Srdečně vás zveme na vernisáž ve čtvrtek
7. června v 17 hodin, kterou umělec poctí svojí
přítomností.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Vstup do zámecké zahrady bude v den konání akce umožněn od 17 hodin, aby mohli návštěvníci nasát příjemnou atmosféru tohoto
krásného místa a občerstvit se v připravených
stáncích. Samotné představení začne ve 20:30
hodin. Na místě je možnost sezení pouze na
vlastních dekách, stoličkách apod.
Předprodej vstupenek zahájen za výhodnou cenu 300 Kč!
Prodejní místa:
Slavkov u Brna – pokladna Zámek Slavkov
– Austerlitz, Palackého nám.1, tel.:
544 227 548, e-mail: hanouskova@zamekslavkov.cz; Tabák Šafářová, Palackého nám.
79; Kavárna U Templu, Koláčkovo nám. (po
18. hod),.
Brno – INDIES, Poštovská 2; BKC, Běhounská 17, Wolf music, Dvořákova
Cena vstupného na místě v den konání
akce 400 Kč; děti do 10 let zdarma.
Více informací a případné dotazy na
www.mk-promusic.cz
a
www.zamekslavkov.cz
Přejeme krásný a nezapomenutelný zážitek.
MgA. Martin Křížka, MK-Promusic
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Obrazy a grafika
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Benátská noc na zámku

Oldtimer festival 2012
V sobotu 30. června se milovníci historických automobilů a motocyklů mohou těšit na
již devatenáctý ročník Oldtimer festivalu
2012, který ve spolupráci se společností AGM
CZ pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz.
Jedná se o jedno z největších společenských
a tématických setkání automobilových veteránů. Kde jinde v Evropě můžete shlédnout historii dopravy v historickém kontextu dvou
století, počínaje koňským spřežením přes parní
povozy až po současné sportovní automobily
a motocykly? Zámek Slavkov - Austerlitz
a jeho okolí se během dne promění v prvorepublikové městečko s čilým ruchem. Stovky
krásných vozidel, ženy oblečené v dobových
kostýmech pózující u naleštěných strojů, burza
náhradních dílů, stánky s občerstvením
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a mnohé další slibují jistě nezapomenutelný zážitek.
Nejedná se tedy pouze o setkání majitelů
a sběratelů historických a klasických vozidel, ale také o prodejní akce s prezentací současných značek a doplňkových produktů.
Současně je pro návštěvníky připraven bohatý
doprovodný program, který je koncipován
nejen pro milovníky historie, ale pro celou rodinu a jistě uspokojí i toho nejnáročnějšího návštěvníka.
V tento den je samozřejmě přístupný také
zámek samotný a všechny jeho prohlídkové
trasy i probíhající výstavy.
Oficiální zahájení akce je v 9.00 hodin
a všichni jste srdečně zváni.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Cestopisná přednáška Japonsko

U příležitosti 70. výročí založení spolku pořádá Moravský rybářský svaz, o.s. MO Slavkov u Brna ve spolupráci se Zámkem Slavkov
– Austerlitz taneční večer na zámeckém nádvoří. Tato událost navazuje na dlouholetou tradici Zámeckých letních nocí na nádvoří nebo
Císařských letních nocí v zámeckém parku,
které se konaly od začátku 90. let.
Benátská letní noc na zámku se uskuteční
v pátek 29. června 2012 od 19.00 hodin.
Množstevně limitované vstupné v ceně
150 Kč je možno zakoupit v předprodeji na pokladně zámku. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jana Slouková, ZS-A, Petr Zvonek, MRS

Muzejní noc na zámku
– noční prohlídky
Muzejní noc proběhne na Zámku Slavkov –
Austerlitz dne 2. června v rámci Dnů Slavkova.
K této příležitosti je připraven zajímavý program, kterým jsou noční kostýmované prohlídky. Veršované prohlídky budou probíhat od
18 do 22 hodin v hlavní prohlídkové trase, kde
se budete moci setkat se zajímavými postavami,
které dříve na slavkovském zámku žili.
Vstupné: dospělí 140 Kč, důchodci 100,- Kč,
děti, studenti a ZTP 80 Kč. Pro velký zájem
o tyto prohlídky je nutná rezervace termínu
předem na pokladně zámku (tel.: 544 227 548).
Ing. Jana Slouková, ZS-A

I přes vyloženě „zahradnické počasí“ se na cestopisnou přednášku o Japon- Márovi s Jirkou na vozíčku na nádvoří slavsku dostavilo přes 60 spokojených návštěvníků, kteří si po ukončení akce měli kovského zámku. Uprostřed knihovnice
Jarmila Urbánková.
možnost koupit knihy či filmy z cest rodiny Márových.

Prohlídky zámeckých krovů
V sobotu 2. června budou moci návštěvníci
nahlédnout do jinak nepřístupných prostor slavkovského zámku a během prohlídek interiérů
se budou moci přenést v čase.
V rámci Dnů Slavkova budou moci zájemci
navštívit na slavkovském zámku jinak nepřístupné zámecké krovy a půdy. Z výkladu se
dozví nejen o historii stavby slavkovského
zámku, ale také zajímavosti z dendrochronologického průzkumu o historii krovů.

Tato akce je určena pouze pro osoby, které
nemají zdravotní problémy s chůzí či dýchací
potíže a děti nad 10 roků. Na tuto akci je stanoveno jednotné vstupné 60 Kč. Prohlídky se
uskuteční v 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00 hodin
a je nutno si je předem telefonicky rezervovat na pokladně zámku (tel.: 544 227 548).
Těšíme se na vaši návštěvu na slavkovském
zámku.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

McDonald’s Cup

Nultý ročník

Ve středu 25. dubna malí fotbalisté ze čtvrté
a páté třídy ZŠ Tyršova odjeli do Křenovic, kde
proběhl tradiční celorepublikový turnaj McDonald’s Cup. Okrskového kola se na zeleném trávníku účastnil tým naší školy, dále domácí
Křenovice, Otnice, Šaratice a ZŠ Komenského
Slavkov (obhájci loňského prvenství).
Chlapci si počasí užili bojovných zápasů
a i když výsledek hry vždy neodpovídal nasazení
a přání zvítězit, získali alespoň cenné zkušenosti.
Děkujeme celému týmu ve složení Leitner,
Fuksa, Červinka, Cagášek, Ostřížek, Rybecký,
Mlčoch, Brokeš a Klučka za projevy sportovního
ducha po celou dobu fotbalového klání.

Stejně jako v předešlých letech proběhl i letos
na Základní škole Tyršova škole tzv. „Nultý ročník“. Uskutečnily se tři lekce a zúčastnilo se ho
25 předškoláků, kteří byli rozděleni do tří menších skupinek.
Děti pečlivě plnily nejrůznější úkoly a zapojily se do všech činností s velkým nadšením.
Cílem bylo ukázat dětem i jejich rodičům, jak
se pracuje v 1. třídě, seznámit děti se školním
prostředím, se svojí třídou i s paní učitelkou
a také upozornit rodiče, co všechno by děti měly
zvládnout, než nastoupí do 1. třídy. Tak tedy popřejme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů ve
škole a rodičům hodně trpělivosti!

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás pozvali
na Svatourbanské hody konané ve dnech 1.–3.
června. Hody zahájíme v pátek 1. 6. v 16 h. stavěním máje a předáním hodového práva stárkům.
V sobotu se můžete zúčastnit hodového průvodu, který začne ve 14 h. před radnicí města.
Stárci půjdou pro své stárky a společně zatančí
hanáckou besedu v 17 h. na nádvoří zámku. Minulý rok byly předvedeny dva páry obnovených
slavkovských krojů, letos k nim přibudou další
dva. Do jednoho z nich budou oblečeni letošní
hlavní stárci. Sobotní krojovaná zábava se bude
konat v KC Bonaparte, k tanci a poslechu hraje
DH Zlaťanka.
V neděli budou hody završeny po slavnostní
mši svaté v chrámu Vzkříšení Páně v 9.30 h.
Srdečně zve slavkovská chasa
a o. s. Slavkovské króžek
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Příjem inzerce
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
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VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

Firma Mgr. Lenka Němcová
kancelář pro elektronické zpracování dat
Trápí Vás dluhy a exekuce?
- Potřebujete zkonzultovat vaši situaci?
- Potřebujete pomoci?
- Pak jsme tu pro vás.
- Obraťte se na nás a my vám pomůžeme v rámci českých
zákonů a legislativy.
- Konzultace zdarma.
- Nabízíme elektronické zpracování návrhu na insolvenční
řízení a zpracování návrhu na povolení oddlužení.
- Zaručujeme diskrétnost a ochranu vašich osobních
údajů.

DLUHY
STAROSTI
EXEKUCE

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

Uzávěrka pro inzerci

pátek 22. června do 16 hodin
Podmínky viz

Kontakt:
dluhylka@centrum.cz
Telefon: 722 436 890

www.bmtypo.cz
Milan Májek
a syn nabízí
pro firmy
stavebníky
občany

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
NOV¯ SORTIMENT PRO JARO 2012
Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.
so
8–11 hod.

HUTNÍ
MATERIÁL

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

272 975
 604
775 697 788

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna
telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

kancelář:
Uhřice 107
696 34 Žarošice

âERVINKA, s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2001

Hodûjice 104, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 169, 606 630 539
cervinka@cervinka-hodejice.cz

PRODEJ







hasicích pﬁístrojÛ
hydrantov˘ch systémÛ
poÏárních ÏebﬁíkÛ
autolékárniãek
v˘straÏn˘ch vest
hasicích rou‰ek

KONTROLA A OPRAVY
 hasicích pﬁístrojÛ
 poÏárních vodovodÛ
 tlaková zkou‰ka hadic

ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
KOMPLEXNÍ
SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY
NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

www.cervinka-hodejice.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

20%
SLEVA

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

www.eyes-optik.cz

Po předložení kuponu
sleva 20% sleva
na veškeré

MULTIFOKÁLNÍ

ČOČKY

Mojmír Hanuš z Olomouce
a partnerství měst Slavkov–Darney
především chemii přírodních látek, např. i výzkumu
Jak to vlastně začalo?
účinných látek v konopí. Navázal tak na činnost
V srpnu letošního roku si připomeneme už 25.
prof. Josefa Hanuše, profesora ČVUT v Praze
výročí partnerství našeho Slavkova s francouza člena ČSAV, příbuzného rodiny Hanušů, na jehož
ským městem Darney. Město vzdálené od našeho
počest se od r. 1966 za jeho zásluhy o rozvoj chemie
Slavkova 1050 km za uplynulé čtvrtstoletí navštíuděluje Hanušova medaile.
vily v rámci různě zaměřených výměnných akcí
Jedna ze dvou dcer Mojmíra Hanuše paní Mirostovky našich občanů.
slava Hanušová (provdaná Doležalová) byla a stále
Jaké jsou ale prvopočátky zrodu tohoto dlouhoje profesionální houslistkou Moravské filharmonie
letého úspěšného partnerství? Čí to byl nápad? TehOlomouc. A její koncertní činnost je v pozadí podejší slavkovské radnice? Omyl! Ani náhodou! Ta
čátku pozdější družby našeho města s Darney.
tehdy vůbec netušila, že nějaké Darney ve Francii
To bylo tak:
existuje.
Koncem 70. let dvacátého století se jakýsi franTou hybnou silou byli pan Andre Poirot z Darcouzský soubor lidového umění dostal při svém poney a také pan Mojmír Hanuš z Olomouce.
bytu v ČSSR na Olomoucku do organizačních
Andre Poirot je zde známou osobou, ale kdo to
nesnází a v té situaci se ho ujal jazykově i organibyl pan Hanuš? Vždyť ve Slavkově ho nikdo
začními schopnostmi nadaný Mojmír Hanuš. Při té
nezná!
příležitosti se ho jeden z členů franc. skupiny zeptal,
Mojmír Hanuš (14. 8. 1913–15. 2. 2008) byl
velmi činorodým člověkem, který svůj život
a svoje výrazné společenské stopy zanechal zejména na Olomoucku a na Hané. Stručně řečeno – byl to básník, prozaik, vydavatel,
publicista, překladatel, organizátor, velký humanista a vzdělanec. V roce 1937 založil vlastní
Hanácké nakladatelství v Holici. V Olomouci
se zúčastňoval různých společenských akcí
Univerzity Palackého, Moravského divadla,
Muzea umění aj. Byl držitelem čestného doktorátu Palackého Univerzity v Olomouci. Plynule hovořil 11 světovými jazyky. Jako básník
napsal m.j. v roce 1946 latinskou báseň – hymnus na oslavu konce 2. světové války – pod názvem „Hymanaeus fraternitatis humanae“. Byl
pamětníkem a přítelem legendárního zápasníka
v řeckořímském zápase a mistra Evropy (1903,
1929) Gustava Frištenského (1879-1957), jehož Mojmír Hanuš (vlevo) a Ladislav Jedlička v Olomouci r. 1991
sportovní sláva začala v Brně a jehož rodiče se
zda neví o nějakém malém hudebním tělese, které
později přestěhovali do Slavkova u Brna, kde mají
by bylo schopné vystupovat ve francouzském lái hrob. V červnu 2007 se uskutečnilo v Olomouci
zeňském městě Vittel v době letní lázeňské sezóny.
v hotelu Flora celosvětové setkání rozvětveného
Pan Hanuš v reakci na tento požadavek doporučil
rodu Frištenských (část rodiny žije v anglicky mlusmyčcové kvarteto složené z členů olomoucké filvících zemích). Toho se m.j. jako čestný host zúčaharmonie, ve kterém hrála housle i jeho dcera Mistnil tehdy už 94letý Mojmír Hanuš, který tam
roslava (1951). Přibližně od roku 1980 začalo toto
hovořil o příhodách prožitých s Gustavem Frištenkvarteto většinou po dobu tří letních prázdninových
ským, kterého charakterizoval jako vlastence, velmi
týdnů vystupovat ve Vittelu a svoji letní koncertní
skromného a čestného člověka.
činnost tam provádělo nepřetržitě po dobu neuvěřiTaké syn pana Hanuše, prof. RNDr. Lumír Ontelných 22 let! Nedaleko lázeňského města Vittel se
dřej Hanuš, Dr.Sc., je vzdělaným člověkem a svěnachází i městečko Darney, ve kterém po dobu
tově uznávaným odborníkem. Je profesorem
svého pobytu také toto kvarteto často vystupovalo.
Hebrejské university v Jeruzalémě, kde se věnuje

Darney v r. 1750

Foto: archiv muzea

Členové kvarteta se tak na místě velmi dobře seznámili s bohatou historií Darney a s jeho mimořádným významem pro činnost čs. legií
a s významem při vzniku samostatného Československa, což je období podrobně zdokumentované
v tamějším muzeu. Historický význam Darney
nebyl v tehdejší době v naší vlasti nijak doceněn.
Již v počátcích vystupování olomouckého kvarteta
ve Vittelu se s členy souboru seznámil místní historik a novinář Andre Poirot z Darney a projevil zájem
o zprostředkování kontaktů na Slavkov, neboť Olomouc se ve vztahu k Darney nejevila z mezinárodního historického kontextu jako vhodný
partner. Po seznámení se s mnoha podrobnými údaji o Darney a jeho důležitosti pro naši republiku se poté iniciativy
chopil zkušený organizátor pan Mojmír
Hanuš. Ač osobně v Darney nikdy nebyl,
začal konat. Jak sám později stručně
uvádí: „Dne 6. 9. 1983 do Slavkova
a dne 30. 9. 1983 do Darney jsem dal
písemný návrh na družbu obou měst.“
Po vyřešení oficiálních procedur na min.
zahraničí ČSSR a Francie byla tato mezinárodní aktivita schválena. Jak dále uvádí
pan Hanuš „V sobotu 22. 8. 1987 předseda Mařík podepsal v Darney
družbu.“ (pozn. autora: Zdeněk Mařík,
tehdejší předseda Městského národního
výboru ve Slavkově u Brna).
Foto: archiv
Pan Mojmír Hanuš bydlel v té době
v Olomouci (Komenského ul.) a byl velmi aktivní
i v dalších oblastech mezinárodní spolupráce. Podle
jeho tehdejších informací se ve dnech 22. – 28. 8
.1988 měla v Gorici na italsko-slovinských hranicích konat I. celosvětová konference lidového umění
a ve všech světadílech se měl uskutečnit jím navržený Světový den lidového umění a národní kultury. Ale to už je zase úplně jiný příběh…
Měl jsem tu čest se 11. ledna 1991 na 1. plese
Olomoucké filharmonie v Olomouci zcela náhodou
osobně setkat s panem Mojmírem Hanušem (viz
foto). Bylo to setkání s velmi příjemným, vitálním
a vzdělaným člověkem. V roce 2013 by se dožil sta
let. Budiž čest jeho památce i jeho dílu, a to nejen za
jeho významný osobní podíl při vzniku partnerství
Slavkova a Darney…
(Pravdivost tohoto pro většinu Slavkovanů zcela
neznámého příběhu nyní potvrdila a vzpomínkami
doplnila i jeho žijící dcera Miroslava Doležalová,
stále členka olomoucké filharmonie, za což jí patří
upřímné poděkování.)
L. Jedlička, Slavkov u Brna

M. Hanuš (uprostřed) a Miroslava Doležalová z olomouckého kvarteta (přibližně 1981)

Foto: archiv

Muzem česko-francouzského partnerství v Darney

České stopy v Darney

mavá. Během 2. sv. války byl
monumentální pomník trnem
v oku Němcům, kteří se ho
a cestě po Francii nemohly
snažili zničit. Pomník měl ale
naše první kroky vést jinam,
dobré základy a nebylo vůbec
než do družebního města Slavsnadné ho zničit. Každý nekova – do Darney. Zde vznikla 30.
úspěšný odstřel byl odměněn
června 1918 naše armáda, což připopotleskem přihlížejících obymíná mj. památník tyčící se nad měsvatel Darney. Německým vojátečkem.
kům se podařilo památník
Přátelství se Slavkovem začalo oficizničit po úporné snaze až po
álně v srpnu roku 1987 podpisem
třech dnech. Nový památník
smlouvy o přátelství panem André Paivyrostl na jeho základech v leronem, starostou Darney, a tehdejším
tech 1967 a 1968.
předsedou MěstNV panem Zdeňkem
Velkým zážitkem byla náMaříkem. Vznikl výbor Českosloven- André Poirot
vštěva muzea s expozicí věnosko–Francie, jehož předsedou se stal
vanou vzniku Čs. armády. O tento nevšední zážitek
pan André Poirot. Začaly první výměny delegací sporse postaral nestárnoucí André Poirot, který o sobě
tovců, hasičů i hudebníků a na počátku 90. let i výříká, že je srdcem Čech. Jeho znalosti historie Česměnné pobyty dětí mezi oběma městy. Z této doby
koslovenska mu může závidět většina Čechů i Slopřetrvává spousta přátelství mezi jednotlivými občany
váků.
obou zemí. Tehdejší děti už mají svoje děti, ale českoČeskoslovenské stopy jsou v Darney vidět na kažfrancouzské vztahy pěstují nadále.
dém kroku. Ať už je to náměstí T. G. Masaryka s paNašimi hostiteli byla rodina pana Daniela Martina,
mětní deskou na domě, v němž Masaryk nocoval,
který se stal i našim průvodcem po Darney. Během
náměstí Partnerství (Družby) s velkým znakem Slavnávštěvy památníku československých legionářů
kova, alej M. R. Štefánika, náměstí Václava Havla
nám popsal historii pomníku, která je velmi zajís malým památníkem, velké tabule na příjezdu do
Darney označující Slavkov za partnerské město nebo
i výloha obchodu s expozicí čs.-francouzského přátelství. Nejhlubší českou stopou je však památník čs.
vojákům a muzeum, kterému vévodí nápis Darney –
kolébka Československa. Muzeum je umístěno ve
staré radnici. Původně to byl hrad, který byl součástí
mohutného opevnění městečka. Darney však bylo
v r. 1634 zpustošeno Švédy. V roce 1725 byla postavena budova staré radnice na zbytcích původního

N

ber
T. G. Masaryk v táboře Klé

Foto: archiv muzea

hradu. Zajímavostí také je, že Darney a jeho lesy přitahovaly už od čtrnáctého století české skláře, kteří
do Francie přicházeli na pozvání knížete Lotrinského
a zasvěcovali místní obyvatele do tajů sklářského
průmyslu.
Od roku 2002, kdy Česká republika slaví 30. červen jako Den ozbrojených sil, každoročně přijíždí do
Darney oficiální vládní delegace obou států a také
představitelé Slavkova. Nejinak tomu bude i letos.
Jak vlastně první československá armáda vznikla?
Dne 29. června 1918 vydala francouzská vláda
nótu, v níž uznala práva českého a slovenského národa na samostatnost a potvrdila veřejně i oficiálně
Československou národní radu (ČSNR) jako nejvyšší
orgán nově vznikající republiky.
Dne 30. června 1918 bylo v obci provoláno prohlášení o vzniku nezávislého československého státu;
francouzský prezident Raymond Poincaré zde za
přítomnosti dr. Edvarda Beneše oficiálně předal československé armádě, vybudované a vycvičené ve
Francii, československou státní vlajku. Tak se historie Darney prolíná s historií Československa.
Začátkem června zavítá do našeho města oslavit
s námi Dny Slavkova delegace z partnerského Darney. Věříme, že se jim pobyt ve Slavkově bude líbit –
ostatně, tak jako vždycky.

Česko-francouzská skupina u muzea v Darney

Foto na straně: B. Maleček

Spojení Čech a Francie je
velmi přirozené.
Je to spojení, které má své
kořeny v historii
a v srdcích obou národů.
Ernest Denis, 1908

Bedřich Maleček

Vážení přátelé dobré country a folku,
do třetice si vás dovoluji pozvat na 14. ročník přehlídky Folk a country na zámku. Tuto
akci v rámci Dnů Slavkova pro vás připravilo Město Slavkov u Brna.
Proběhne 1. června od 19 hodin na nádvoří našeho zámku. Hrát a zpívat budou skupiny Folk team, Poutníci, Devítka a legenda české country hudby – skupina Rangers
z Prahy. Celý koncert bude uvádět a přitom také zazpívá a zahraje Pepa Štross. Festival
se koná za každého počasí. Vstupenky, v předprodeji v prodejně Knihy dárky Skaličková
– Pokorná na Palackého náměstí 85, stojí 150 Kč. Na místě zaplatíte o 30 Kč více. Občerstvení je zajištěné.
Jiří Karas Pola
Za Město Slavkov u Brna a všechny účinkující se na vás těší váš

BOŠOVICE

Otevírací doba:
Duben–září – denně 10–18 hodin
Kontakt:
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
Tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

Mediální partner:

BOSCH
DLE 40
měřič
vzdálenosti
laserový
1999,– Kč
nejlevněji v ČR
ZDROJ: INTERNET

Elektrická řetězová
pila UC3520A Makita
2400,– Kč

nejlevněji v ČR
ZDROJ: INTERNET

Ruční litinové rotační
čerpadlo do sudu
na naftu a olej JS32-3
570,– Kč

Kompresor Scheppach
HC 24 olejový
1990,– Kč

Elektrocentrála jednofázová EGM 25 AVR
9900,– Kč

Kladivo Bosch GBH
2-26 DFR kombinované
vrtací sekací
4300,– Kč

konev PVC 10 l
59,– Kč

Čerpadlo nafty
a oleje 12 V
555,– Kč

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

Poznávací zájezd žáků do Anglie
V neděli 13. května kolem poledne bylo před
budovou ZŠ Komenského nezvykle rušno. Zamávání rodičům, snad i nějaká slzička – a už vyrážíme. Naším cílem je Londýn. Takhle nějak
začínal poznávací zájezd do Anglie, kterého se
zúčastnilo 29 žáků naší základní školy.
První den nás čekala prohlídka Londýna,
svezli jsme se na London Eye, báli jsme se
v muzeu hrůzy London Dungeon, pokochali
jsme se sbírkami v Přírodovědném muzeu.
V úterý jsme vyrazili na výlet do přístavního
města Portsmouth, ve kterém jsme si prohlédli Nelsonovu loď Victory, projeli jsme se lodí, v muzeu
jsme si prohlédli věci vyzvednuté z vraku lodě
Mary Rose. Velký úspěch měla Action Stations,
kde si žáci mohli vyzkoušet různé aktivity.
Třetí den jsme strávili opět v Londýně, prošli
jsme kolem parlamentu s Big Benem, Westminsterského opatství, po Whitehall, parkem k Buckinghamskému paláci. Měli jsme štěstí, zrovna

probíhala výměna stráží. Potom jsme pokračovali na Trafalgar Square, kde jsme se hromadně
vyfotili u hodin, které odpočítávají, kolik času
zbývá do letní olympiády v Londýně. Trochu
času jsme vyšetřili na nákupy na Oxford Street,
metrem jsme se přesunuli k Toweru a dráhou
DLR až na Greenwich, ke známé observatoři
s nultým poledníkem.
Poslední den jsme strávili mimo hlavní město,
dopoledne jsme navštívili letní sídlo královny,
hrad Windsor, a potom jsme se přesunuli do Legolandu, což byla krásná tečka našeho programu.
Velkým kladem zájezdu je, že žáci byli ubytovaní v anglických rodinách, takže si mohli vyzkoušet konverzaci s rodilými mluvčími, museli
se spolehnout jen sami na sebe a své znalosti,
a také měli příležitost ochutnat britskou kuchyni.
Doufám, že si žáci přivezli spoustu krásných
dojmů, zážitků a nových poznatků.
L. Záleská

Vícebojaři zvítězili v okresním přeboru
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
(OVOV) je víceboj, který se za podpory českých
olympioniků rozšiřuje na českých základních
školách. Okres Vyškov se do tohoto víceboje také
zapojil uspořádáním okresního přeboru základních škol, který byl vypsán pro mladší žactvo.
Přebor se konal v Bučovicích dne 25. dubna.
Hlavním garantem, koučem a celebritou tohoto
víceboje byla světová mistryně v trojskoku
Šárka Kašpárková, která soutěžícím radila, podporovala je a povídala si s nimi.
Reprezentanti naší školy okresní přebor vyhráli. Nejlepšími vícebojaři v kategorii jednot-

Se Šárkou Kašpárkovou

Foto: archiv školy

livců se stali opět naši žáci David Kazda a Míša
Hudcová. Nakonec došlo i na focení světovou
přebornicí.
Martin Bauer

Úspěch žákyně školy
Dne 24. dubna jsem obdržel mail následujícího
znění: Dobrý den pane řediteli, s radostí Vám
oznamujeme, že žákyně školy ZŠ Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, Žaneta Lažková dosáhla velkého úspěchu, jelikož se umístila na
prvním místě v soutěži Moje Veličenstvo kniha
2012 v rámci svojí věkové kategorie 10–13 let
(viz níže přiložená výsledková listina).
Soutěž Moje Veličenstvo kniha je celorepublikově ojedinělá soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu, v letošním roce probíhal
8. ročník soutěže, který byl rekordní co do počtu
knih (119 účastníků), konkurence byla tedy veliká.
Žaneta Lažková dosáhla počtu bodů, který byl jen

o pár nižší, než získal absolutní vítěz soutěže.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů Vašim
žákům v podobných aktivitách, kterými vzorně reprezentují Vaši školu.
Ing. Kateřina ŠEVČÍKOVÁ
environmentální specialista, manažer klíčové
aktivity Environmentální výukové programy pro
ZŠ a SŠ
Žanetě děkuji za reprezentaci školy a blahopřeji k úspěchu. Cenu a diplom ji předávala Šárka
Kašpárková. Na přiložené fotografii je záznam
z předávání ceny a v následujícím článku nám
Žaneta popsala průběh soutěže.
Vladimír Soukop, ředitel

Moje Veličenstvo kniha
je soutěž, kterou pořádá EkoCentrum Brno.
Soutěž podporuje vztah ke knihám a propojuje
literární a výtvarné cítění s využitím přírodních
a recyklovatelných materiálů. Do soutěže jsem
se přihlásila, protože ráda maluji a protože mi
přišla zajímavá. Na myšlenku, o čem kniha
bude, mě přivedly postavičky na přáníčku, které
jsem vyrobila rodičům. Nazvala jsem je Dráteníčci, protože mají ruce a nožky z drátků. Tyto
postavičky jsem zapojila do svého příběhu, který
je o nalezení starého počítače. Dráteníčkům se
podaří počítač zapnout a řádně jej prozkoumat.
Ekozávěrem je odnesení počítače do sběru.

K mému překvapení měla knížka úspěch a já
jsem se ve své kategorii (10–13 let) umístila na
prvním místě. Do soutěže bylo celkem zasláno
119 prací. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 20. dubna v Babicích nad Svitavou. Patronkou soutěže byla Šárka Kašpárková –
mistryně světa v trojskoku, která i předávala
ceny. Kromě diplomu jsem obdržela mnoho
krásných knih a prožila příjemné páteční odpoledne.
Vítězné práce jsou do konce května vystaveny v knihovně Jiřího Mahena v Brně.
Žaneta Lažková, 7.A
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Němčina nekouše
V dubnu se na naší škole uskutečnil zajímavý
program nazvaný Němčina nekouše. Byl určen
žákům 6. ročníku s cílem vzbudit u nich zájem
o výuku německého jazyka a motivovat je k jeho
volbě jako druhého cizího jazyka. Program byl
realizován metodou jazykové animace, která zábavnou formou odbourává strach z cizí řeči a mluvení. Mladý lektor Michael zaujal žáky od prvních
minut. Aniž by znali slovo německy, zahráli si
s ním pohybovou jazykovou hru s otázkou Wie
geht es? (Jak se máš?). Následovalo dvojjazyčné
pexeso. Hodně úsilí stálo naše žáky seskládat
slepé mapy tak, aby ukázaly vzájemnou polohu
České republiky a německy mluvících sousedů.
Největší nadšení vyvolala závěrečná písnička o divokém praseti v lese. Michael děvčatům a chlapcům nejdříve předříkával slova, pak je naučil
melodii a nakonec si spolu zazpívali za doprovodu
kytary. Atmosféra celého programu byla vynikající, všichni se při němčině výborně bavili. Doufejme, že si někteří vyberou němčinu jako svůj
druhý cizí jazyk a budou se ji učit se stejným zaujetím, s jakým se účastnili her a s jakým se Michael z Německa již třetím rokem učí česky.
Nezbývá než poděkovat za realizaci programu
Koordinačnímu centru česko-německých výměn
mládeže Tandem při Západočeské univerzitě
v Plzni a Goethe-Institutu v Praze, který je partnerem projektu. A velké „danke“ Michaelovi
z Zwieselu v Bavorsku.
PhDr. H. Sokoltová

Na návštěvě na zámku
Hodiny dějepisu strávené v atraktivní budově
slavkovského zámku patří jistě k nejzajímavějším stálicím naší dlouhodobé spolupráce s historiky Zámku Slavkov – Austerlitz. Na základě
zkušeností a v souladu se Školním vzdělávacím
programem jsme společně vybrali témata, která
rozšíří vědomosti žáků hlavně v oblasti regionálních dějin. Proto se v měsíci dubnu vydali na
toulky slavkovskou historií žáci sedmého ročníku, kteří se seznámili se životem města a jeho
obyvatel ve středověku a novověku. Žáky velmi
zaujalo povídání o městě v hradbách, dozvěděli
se, kde stály městské brány a kdy byly zrušeny.
Nemalá pozornost byla věnována dějinám a výstavbě zámku.
Letošní nabídka pro školy byla rozšířena
o prezentaci repliky Relikviáře svatého Maura.
Velmi poutavou formou byly děti seznámeny
s téměř detektivním příběhem objevení památky
v 80. letech 20. století i s historií jejího vzniku
a osudu ve středověku. Žáci si mohli prohlédnout a doslova osahat předměty, které byly v relikviáři uchovávány a podle legendy sestavit
zlatou výzdobu relikviáře.
Děkujeme pracovníkům ZS-A za jejich čas,
ochotu a trpělivost při besedách s našimi žáky.
PhDr. H. Sokoltová

Ž. Lažková přebírá ocenění

Foto: archiv školy
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Slavkovské memento
Od roku 2005 pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem autorů literatury faktu a
Čs. obcí legionářskou Brno 2 akci Slavkovské
memento s podtitulem Festival válečné literatury faktu. Součástí této akce je také literární
a výtvarná soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol. Naše škola
se pravidelně každý rok účastní literární části
soutěže. Pro letošní ročník byla vyhlášena témata „Války – neválky“ a „Zapomenutí vojáci“.
Všechny odevzdané práce hodnotila komise
složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury
faktu a zástupců Čs.obce legionářské.
Slavnostní vyhlášení vítězů a oceněných proběhlo na slavkovském zámku ve čtvrtek dne 26.

dubna, tedy v den 67. výročí osvobození Slavkova, za přítomnosti ruského konzula, zástupců
města Slavkova, Vojenské akademie ve Vyškově
a členů hodnotitelské komise.
Pro naši školu bylo velkým úspěchem výborné hodnocení všech zaslaných prací žáků osmého a devátého ročníku. Žákyně Anna
Bělohoubková s povídkou „Maminčiny řízky“
a Michaela Kohoutková s povídkou „Můj prapradědeček“ obsadily první místo, Ondřej Stavěl
s úvahou „Váleční hrdinové“ obsadil druhé
místo, třetí místo získaly Tamara Bláhová (povídka Utopie?) a Nicola Novotná (příběh nazvaný „Hrdina“). Eva Svobodová a Martin
Záleský byli oceněni Čestným uznáním.

Den Země 2012
22. dubna se obyvatelé naší planety zamýšlejí
v rámci mezinárodního Dne Země nad stavem
životného prostředí a uvědomují si podíl člověka
na klimatických změnách, znečištění vod a ovzduší, i na vymírání rostlinných a živočišných
druhů.
Žáci naší školy se 26. dubna seznámili s cestou vody do našich domovů a zpáteční poutí odpadní vody z domácností do řek. Dále měli
možnost porovnat nakládání se zbytky zeleně
i s TDO (tuhým domovním odpadem) – tříděným i netříděným.
6. ročníky navštívily kompostárnu ve Slavkově, 7. ročníky čistírnu odpadních vod a slav-

kovský vodojem, 8. ročníky skládku TDO
v Kozlanech, třídírnu separovaného odpadu ve
Vyškově a úpravnu vody ve Vyškově (Lhotě).
Deváťáci se zúčastnili slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Slavkovské memento na slavkovském zámku. Po celý den žáky provázelo krásné
slunečné počasí, a tak se vraceli domů plni
dojmů i nových poznatků.
Naše velké poděkování patří řediteli TSMS
Slavkov, pracovníkům VaK Vyškov a RESPONO Vyškov za čas, který nám věnovali, i za
velmi zajímavý výklad obohacený ukázkami
praktických činností jednotlivých organizací.
Mgr. Věra Křivánková

Exkurze v Terezíně
Každým rokem žáci devátých ročníků absolvují exkurzi v Památníku Terezín. Prohlídka bývalého ghetta je součástí výuky o holocaustu.
Snažíme se, aby se žáci touto formou o problematice genocidy Židů během 2. světové války
dozvěděli více, než je v učebnicích dějepisu pro
9. ročník. Vedeme je také k tomu, aby se zajímali
o osudy židovské menšiny žijící před 2. světovou
válkou ve Slavkově.
Co jsme se po skončení exkurze od našich
žáků dozvěděli:
- Tato exkurze má smysl, protože vidět ob-

rázky v učebnici není totéž jako být přímo na
místě a vidět, jak zde za války Židé žili.
- Dozvíte se mnoho nových věcí a přestanete si
myslet, jak moc máte starostí a jak máte těžký
život, protože v porovnání s tím, co jsme viděli, žijeme dnes jako v ráji.
- Nedokázala jsem si představit, v jakých podmínkách Židé museli žít.
- Nejvíce mě zaujalo, jak zdi byly popsány jmény
dětí, které Terezínem prošly a válku nepřežily.
- Měli by to zde vidět všichni, aby se nic podobného nikdy neopakovalo.

Okresní kolo v přehazované – dívky na 1. místě
Ve středu 14. dubna proběhlo na ZŠ Letní pole Vyškov okresní kolo v přehazované žáků 3.–5. tříd.
Přehazovaná patří k oblíbeným míčovým hrám a je vhodnou přípravou k provozování dalších míčových sportů. Utkání v základních skupinách se hrála na dva vítězné sety. První týmy ze skupin postoupovaly do finále. Našim chlapcům se v těžké skupině nedařilo a do závěrečných bojů
nepostoupili. Děvčata však zabojovala. V prvním zápase dokonce odvrátila mečbol. Další dva zápasy
naše hráčky v pohodě vyhrály a postoupily do finále. V něm díky velké bojovnosti, obětavosti a vůlí
po vítězství porazily družstvo ZŠ Morávkova 2:1.
Skvěle naši školu reprezentovaly: Julie Stávková, Alena Vítková, Anna Jeřábková, Petra Korábová, Zuzana Pitronová, Aneta Vyhnánková z 5. třídy a Petra Jeřábková ze 4. třídy.

Třeťáci v Lipce
V pondělí 16. dubna navštívili žáci třetích
ročníků ekologické výukové programy ve školním zařízení Lipka v Brně.
Děti ze 3.A sledovaly „Jak roste chleba“,
učily se rozeznávat druhy obilí, vyzkoušely si
mlácení a mletí obilí na mouku, připravily těsto
a pekly chlebánky. Děti ze 3.B měly „Jarní pro-

bouzení“, kde se dozvěděly spoustu zajímavého
o jarních rostlinách a životě včel, ochutnaly dary
přírody a zasoutěžily si.
Třeťáčci odjížděli obohaceni nejen novými
poznatky i zkušenostmi, ale hrdě si odnášeli
i vlastnoručně zhotovené výrobky.
Učitelky 3.A a 3.B
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Přednáška o relikviáři
sv. Maura a Timothea
Ve středu 18. dubna jsme se my, žáci osmých
ročníků, zúčastnili na slavkovském zámku akce
„Relikviář pro každého“. Relikviář svatého
Maura a Timothea je významná historická památka uložená na zámku v Bečově nad Teplou
nedaleko Karlových Varů. Její hodnota bývá přirovnávána k hodnotě korunovačních klenotů.
My jsme měli možnost si podrobně prohlédnout
věrnou kopii relikviáře. Od paní průvodkyně
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o jeho
osudech i o světcích, jejichž ostatky jsou v relikviáři uloženy. Navíc jsme si mohli sami vyrobit repliku relikviáře a poznávat jednotlivé
sošky. Součásti programu byla také prezentace
o této významné památce. Na závěr jsme dostali
komiks s osudem relikviáře, abychom si jeho
příběh mohli kdykoliv připomenout.
Bělohoubková, A. Bláhová

Matematická olympiáda
Nejlepší mladí matematikové z 6.- 8. ročníků
základních škol okresu si 11. dubna poměřili své
síly ve Vyškově. Naši školu reprezentovali Hana
Kučerová (6. r.), Kristina Blaháková (6. r.), Vojtěch Dohnal (7. r.) a Petr Otépka (7. r.). Při řešení zapeklitých příkladů se nejvíce dařilo
Hance Kučerové, která obsadila krásné 3. místo
z 34 soutěžících. Je potěšitelné, že i v letošním
roce naši žáci v této těžké soutěži uspěli.

Úspěch naší žákyně
Dalším vynikajícím úspěchem pro naši žákyni Tamaru Bláhovou skončilo krajské kolo
olympiády v českém jazyce. Postup do celostátního kola si vybojovala po dějepisné soutěži
i v soutěži češtinářské. Ve čtvrtek 10. května zabojovala, přesvědčila porotu o svých znalostech
a umístila se opět na stupních vítězů. Třetí místo
je obrovský úspěch vzhledem k velké konkurenci žáků nejen z devátých tříd, ale také z gymnázií z celého Jihomoravského kraje.
Tamaře patří naše velká gratulace a přání
úspěchu v celostátním kole.

Coca Cola školský pohár
V letošním ročníku celostátního fotbalového
turnaje se našim reprezentantům podařil nebývalý
úspěch. Po kvalifikačním kole, kde vyřadili tým
ZŠ Rousínov a ZŠ Komenského Slavkov u Brna,
zaznamenali vítězství i v následujícím turnaji, kde
zvítězili ve skupině nad fotbalisty ZŠ Otnice a ZŠ
Letní Pole Vyškov.
V dalším kole hraném v Brankovicích sice
v prvním zápase naši vyhráli nad Bílovicemi nad
Svitavou, ale hned v následujícím utkání prohráli
s odpočatým a dobře hrajícím domácím týmem.
Naši podali velmi slušný výkon, a i když se
tolik nedařilo v posledním zápase, statečně bojovali. Ale snaha a bojovnost někdy nestačí. Chce
to i trošku štěstí a své určitě sehrála i únava ze zápasu s Bílovicemi. Nutno ovšem dodat, že tohle je
největší úspěch fotbalistů z Tyršovky za existenci
této soutěže.
Reprezentovali: Jan Rusňák, Filip Kotolan, Vojtěch Laštůvka, Adam Cigánek, Jakub Vyhnánek,
Radek Čermák, Martin Florián, Jiří Hausner,
Jakub Kovařík, Tomáš Otevřel, Eda Durák, Petr
Kramář, Milan Divácký a Ladislav Zápotočný.
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Martini & Bacardi Cup ve Velkém Meziříčí
Žákyně naší školy se úspěšně zúčastnily
14. ročníku barmanské soutěže Martini & Bacardi Cup. Pořádající školou byla Hotelová

K. Procházková a I. Vaněrková

Foto: archiv školy

škola a obchodní akademie Velké Meziříčí.
V této soutěži museli barmani v časovém limitu šesti minut namíchat pět porcí fancy long
drinku, který povinně obsahoval třtinový rum
Bacardi a vermut Martini. Další ingredience si
každý barman zvolil sám.
Naši školu reprezentovaly žákyně oboru hotelnictví Kateřina Procházková a za učební obor
kuchař – číšník Ivana Vaněrková. V silné konkurenci 26 barmanů z gastronomických škol
České republiky se na 3. místě umístila Ivana
Vaněrková a na 8. místě Kateřina Procházková.
Soutěžícím barmankám děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho
dalších úspěchů nejen v barmanské praxi.

Slavnostní tabule
Zveme vás na výstavu slavnostních tabulí,
která se koná 4. a 5. června od 10 do 14 hodin
v tělocvičně ISŠ Slavkov u Brna. Srdečně zvou
žáci III. ročníku oboru kuchař - číšník.

Bc. A. Procházková, ISŠ

„Relikviář“ na návštěvě zámku
Když v roce 1984 navštívil americký občan
Danny Douglas československé velvyslanectví
ve Vídni s nabídkou čtvrt milionu dolarů za to,
že mu československá vláda umožní vyvést ze
země blíže nespecifikovaný umělecký předmět
nacházející se zhruba 100 kilometrů od Norimberka, nikdo netušil, že se začíná psát novodobá
historie vzácné románské památky, dávno zapomenuté, o které vědělo v té době jen pár zasvěcených. Pátrání dovedlo kriminalisty až na
zámek v Bečově nad Teplou, kde v hradní kapli
na podzim 1985 objevili zakopaný Relikviář
svatého Maura. Památka nevyčíslitelné hodnoty, řazená svým významem hned vedle korunovačních klenotů a Věstonické Venuše, se po
dokončení restaurátorských prací v roce 2002
představila veřejnosti v plné kráse. Přestože od
vystavení uplynulo již deset let, povědomí

o tomto skvostu stále neodpovídá jeho významu. Změnit tento stav přijeli přímo pracovníci zámku v Bečově nad Teplou. V rámci
vzdělávacího programu Relikviář pro každého
přiblížili nejen historii a výzdobu relikviáře, ale
přivezli s sebou i dřevěný model, na který si studenti 1.B HT mohli sáhnout a symbolicky ozdobit sochami. Nahlédli také dovnitř, aby si
udělali představu, co taková schránka na ostatky
svatých ve středověku obsahovala. Na rozdíl od
korunovačních klenotů či Věstonické Venuše,
které jsou většinu času schovány před zraky veřejnosti v trezoru, je možné spatřit originál Relikviáře svatého Maura od jara do podzimu
v Bečově nad Teplou. Řada studentů tak získala
tip, kam se podívat, pokud je toulavé boty zavedou do Karlovarského kraje.
Mgr. V. Hirt, ISŠ

Exkurze v Bzenci

Foto: archiv školy

Odborná exkurze
Dne 3. května se žáci 2.A HT a 2.B HT Integrované střední školy ve Slavkově u Brna oboru
hotelnictví zúčastnili odborné exkurze, která se
konala ve městě Bzenci. Navštívili zámecké vinařské závody a místní octárnu. V obou provozovnách je prováděl odborný pracovník, který je
seznámil s veškerou výrobou vína a octa. Ve vinařských závodech byli žáci seznámeni s moderní výrobou vína, prohlédli si jednotlivé úseky
vybavené nejnovějšími technologiemi pro výrobu jednotlivých odrůd vín. Valná část produkce je určena pro export. Octárny Bzenec
patří k největším závodům ve střední Evropě zaměřené na výrobu octa. I zde žáci obdivovali
zcela moderní plně automatizovanou výrobu různých druhů octa, jehož export směřuje do celé
Evropy. V celém areálu platí velmi přísná hygienická opatření, čehož nebyli ušetřeni žáci
i jejich pedagogický dozor. Získané znalosti žáci
využi jí v předmětu nauka o potravinách.
Pilátová, 2.B HT, ISŠ

Zimní plavci

Foto: archiv

Zimní plavci na koupališti

Foto: archiv

Slavkováci (a Fides) přes kanál La Manche
Zimní plavci oddílu Fides Brno, jehož členy je
i několik slavkovských plavců, mají za sebou
další úspěšnou sezónu. Letos se stali již po desáté vítězi Českého poháru družstev v zimním
plavání. V jednotlivých věkových kategoriíích
získali celkem 7 zlatých medailí, 3 stříbrné a 3
bronzové medaile.
Těmto úspěchům předcházejí celoroční tréninky v krytém bazénu i na koupališti. Díky pochopení vedení města a TSMS se letní i zimní
tréninkovou základnou oddílu zimního plavání
stalo příjemné prostředí slavkovského koupaliště.
Starostovi ing. Charvátovi i řediteli technických
služeb Radkovi Lánskému patří za podporu a pochopení poděkování.
Slavkovští zimní plavci se rozloučí se studenou

vodou neobvykle. Rozhodli se pokořit kanál La
Manche na místním koupališti. Akce se koná v neděli 27. května. Celá trasa plavecké štafety je dlouhá
33,6 km a podle pravidel anglické asociace musí
každý člen štafety plavat jednu hodinu. První plavci
začínají v šest hodin, poslední úsek by měl být dokončen kolem 19. hodiny. Odpoledne se přidají
brněnští a ostatní členové oddílu Fides v čele s trenérem, skutečným přemožitelem kanálu La Manche,
ing. Petrem Miholou. I oni si zaplavou hodinovku.
Zájemci, kteří by si chtěli vyzkoušet přibližně
„setinový La Manche“ – 400 m, případně kratší
trať, se mohou přihlásit u organizátorů v době od
15.20 do 15.50 hodin. Třeba se jim plavání
v chladné vodě zalíbí a posílí řady členů oddílu
zimního plavání Fides Brno.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dnes už víš, co Ti život dal i vzal, ale představ si,
co krásného Tě ještě čeká… Krásu hledej v květech,
moudrost v knihách, lásku v lidech a najdeš štěstí v životě.

Dne 1. června 2012 oslaví životní jubileum 80. narozeniny paní

MARKÉTA VAŇKOVÁ
Hodně štěstí, pevné zdraví do dalších let přeje
dcera Alena s manželem a vnuk Jiří „Vanil“.
Vzpomínka
Odešla’s, maminko, neznámo kam, vzpomínky po Tobě zůstaly nám.
Vzpomínky krásné, maminko milá, Ty že jsi vždycky pro nás jen žila.
Dne 5. dubna 2012 uplynul rok, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička, paní
Půjčky, úvěry, vyplácení exekucí pro lidi
s doložitelným příjmem. I pro začínající OSVČ.
Telefon: 721 688 667
Kancelář Topolová 1418, Slavkov u Brna
ÚP pro více věřitelů

JARMILA HLADKÁ
Odešel tak náhle, že jeho rty nám sbohem dáti nestačily.
Dne 6. dubna 2012 by oslavil své 72. narozeniny pan

ANTONÍN HLADKÝ
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

KADE¤NICTVÍ

Vzpomínka

Martina Sedláková

Dne 24. června 2012 uplyne již 10 let, co nás navždy opustila
naše manželka, maminka, babička a prababička, paní

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

PAV L A Š I L E ROVÁ

Tel. 603 904 404
KVĚTINY KORUNA
Brněnská 122, Slavkov u Brna

Změna telefonního čísla!
NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

721 184 239

S láskou a úctou vzpomíná a děkuje za tichou vzpomínku
manžel a synové Mirek a Pavel s rodinami.
Vzpomínka
Dne 7. června 2012 by se dožil 80 let
a dne 9. července vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustil
pan

ZDENĚK TRÁVNÍČEK
S láskou stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Zprávy z Karolínky

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

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

Prvním květnovým pátkem začal našim předškolákům plavecký výcvik ve Vyškovském
aguaparku. Každý pátek jsou starší žáci v mateřské škole mezi prvními a nemohou se dočkat
hodiny, kdy spolu s paní učitelkou Janou Šustkovou pojedou na bazén. Vracejí se vždy s úsměvem na tváři a jeden přes druhého se
předhánějí ve sdělování nově nabitých dojmů.
Největší událostí celé školy tohoto měsíce
byla oslava Karolínky = Matky Terezie, zakladatelky Chudých školských sester Naší Paní. Při
těchto oslavách děti plnily spoustu úkolů v různých koutech slavkovské přírody. Díky nim se
hravou formou více seznámily s celým Karolínčiným životem.
Po druhé květnové neděli započaly postupně
v odděleních besídky pro maminky. Při nich
děti předvedli pásma, která pro maminky nacvičily. V oddělení Rybiček se proháněl Koblížek, u Soviček sbírali drobečky a u Oveček
hledalo ztracené kuřátko cestu domů. Všechny
děti byly moc šikovné a úspěch u maminek byl
veliký.
Veškeré dění ve školce doprovází aktivita rodičů, kteří se zjara zapojili do společného plánování obnovy školní zahrady. Po diskuzích nad
předloženým návrhem vznikla finální podoba,
která je inspirována pohádkovým příběhem
o cestě světem, překonávání překážek, boji

Pohádka O Koblížkovi

Foto: archiv školy

s drakem a slavném vítězství hlavního hrdiny.
Květnem jsme vstoupili do fáze brigád a těšíme
se z každého kroku směrem k vysněné zahradě.
Dík patří všem, kteří podporují tento záměr
a vkládají do něj svůj um, své úsilí a nadšení.
Za KMŠ Marie Nedorostková a s. Josefa

Dětský den
Zveme vás na Dětský den, který se bude
konat v neděli 10. června od 14 hodin
v areálu chovatelské haly ZO ČSCH Slavkov
u Brna (vedle domu s pečovatelskou službou).
Pro děti je připraveno plno her a soutěží a slosování o věcné ceny. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou chovatelé

5/2012
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Již čtyři léta spíš svůj tichý sen, hrob tmavý je Tvým domovem.
Tvoje slova vítr vzal, a nám jen vzpomínku zanechal.
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Opustili nás
Zdena Schneiderová (1932)
Milan Blisa (1946)

18. 4.
19. 4.

Dne 11. května 2012 vzpomeneme čtvrté výročí úmrtí paní

INZERCE

RŮŽENY VRÁNOVÉ

PRODÁM dívčí oblečení vel.134, 140, 146,
některé značkové, velmi pěkné, vhodné i do
školy. Cena: levně, dohodou. Slavkov, tel.:
728 964 983.
ČIŠTĚNÍ sedaček, koberců, kočárků, kožešin
- M. Škromachová, Křenovice, 605 414 856.
PRODÁM Tera - Intek Pro 206 OHV 65 HP, kola
5–12 se záv. 07, zátěž na kola i na předek. Vozík
Vares HV 220-S + držák. Příslušenství: sekačka
1-bubnová GS, kultivátor MS 07 IN, pluh obracecí GS - OP 001. Vše nepoužité – nevhodný
dar. Cena 35 000 Kč. Tel. 608 410 809
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové přípojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 206 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
PRODÁM zach. skříň. šicí stroj LUCZNIK,
s přísl. a návodem za 700 Kč. Autom. pračku
Whirpool 300 Kč i jednotl. Mob. 604 370 989.
PRODÁM 3pokojový DB na Zl. Hoře ve Slavkově. Tel.: 604 279 036.
PRODÁM Seat Leon 1,6 MPi, 74 kW, r. v.
2001, najeto 136 200 km. ABS, 2x airbag, servisní knížka, STK do 06/2013, koupeno v ČR.
Originál rádio s CD, Defend Lock, centrál na
DO, stříbrná metalíza, litá kola + 4 zimní pneu
na ocelových discích. Cena 94 000 Kč, při
dohodě možná sleva. Tel. 732 942 826.

S úctou a láskou vzpomínají synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 19. května 2012 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustila
paní

MARIE BAJEROVÁ
Za vzpomínku děkuje syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka
V našich srdcích s námi stále dlíš, domů k nám se však už nikdy nevrátíš.
Krásná léta s Tebou prožitá, nás ve vzpomínkách budou provázet do konce života.

Dne 20. května vzpomeneme 5. výročí, co nás navždy opustil pan

GUSTAV ŠTŮSEK
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
Odešel’s, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 25. května 2012 uplynulo 20 let, kdy nás opustil náš drahý manžel,
tatínek, bratr, švagr a strýc, pan

ZDENĚK FLORIÁN
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami
a syn Karel s rodinou.
Vzpomínka
Kdo Tě měl rád, vzpomene, kdo Tě miloval, nezapomene.

Dne 28. května 2012 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana

LEO PEŠKY
Za tichou vzpomínku děkují a stále vzpomínají
manželka Helena a syn Libor s rodinou
Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce, očima se nepodíváš,
klidným spánkem odpočíváš. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Dne 10. června 2012 vzpomeneme 3. výročí, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JIŘÍ SCHYBOL
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a dcera s rodinou.
Vzpomínka
Odešel’s, jak osud si přál, ale v mých vzpomínkách a srdci žiješ dál.
Dne 13. června 2012 by se dožil 100 let můj milovaný dědeček, pan

ANTONÍN NEVYJEL
ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomíná vnučka Hanka
a pravnoučata Hana, David a Daniel.
Vzpomínka
Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas. Nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil, pracoval a měl nás rád.

Dne 21. června 2012 vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan

JAROMÍR ŠOLC
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkují manželka Anna,
děti Milan, Jaromír, Zdena a Anna.

Pozvánka na Babské hody
V sobotu 23. června se uskuteční Babské
hody. Ve 14 hodin zahájí hody od restaurace Gól
na Zl. Hoře jízda ulicemi města, průvod k radnici. V 16.15 h. následuje předání „Babského
práva“ u radnice. Od 19.30 h. taneční zábava
v restauraci Gól. Odpoledne doprovází kapela
Sebranka z Letonic, večer hraje Miroslav Sekanina z Újezda.
Srdečně zvou ženy-stárky
Příspěvky do Slavkovského zpravodaje vítáme
dodané nejlépe e-mailem, na flash disku, popř.
na disketě, v krajním případě psané strojem.
Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná
oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na
ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h.
Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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Rybnikářova lávka skončila v kovošrotu
Koncem padesátých let zbudovali členové rybářského spolku ve Slavkově na velkém rybníku druhou lávku z jižní hráze přes původní
koryto Litavy k příjezdové cestě kolem železniční tratě. Důvodem bylo zpřístupnění jižní
hráze rybářům mimo oplocený areál koupaliště,
na který byl přístup přes první lávku. V rámci

JINLONG CLUB

ČERVEN

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
2. 6. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
8. 6. DJ Tublat and DJ Dave Oldies music 80´ 90´ léta
9. 6. DJ MIKE IN THE MIX/ Dance/Club/ House/
Techno/ R&B
16. 6. DJ MIKE IN THE MIX/ Dance/Club/ House/
Techno/ R&B
22. 6. DJ Jaroš Petr / Oldies music
23. 6. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k - Rockotéka Live
(show)
30. 6. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Rybnikářova lávka

Foto: archiv PZ

budování obchvatu města musela část rybníku
ustoupit tomuto záměru. Z původních stavebních děl jižní hráze zde zůstala pouze podélná
kamenná zeď plaveckého bazénu a donedávna
zmiňovaná Rybnikářova lávka mezi tratí a obchvatem. Ještě letos v zimě jsem ji nafotil pro
památku na pana Františka Rybnikáře staršího,
který byl od roku 1961 jedním z předsedů rybářského spolku. Na jaře „někdo potřebný“ koruny za staré železo zcizil poklop vtokové
šachty do rybníka a nedávno rozebral i tuto památnou lávku. Bohužel betonové panely již asi
neodklidí.
Petr Zvonek

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
už nikdo drobky nedá. Výraz ve tváři té paní se
nedá popsat, ale bylo z něj jasné, že už holuby
nikdy, ale vážně nikdy krmit nebude. A nebude
k tomu potřebovat ani žádnou příkazovou ceduli.
Všimli jste si někdy, že i náš život provází
občas nějaký ten příkaz „NE!“, nějaká ta pomyslná zákazová cedule? Ne vždy však bude
nablízku výpravčí...
„Každý člověk chybuje, jen hlupák však
v chybách setrvává.“ (Cicero)
„Slyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte
ke mně lhostejní.“ (Bible, B21 – Přísloví 8,33)
„Uvažuji o svých cestách, k tvým svědectvím
obracím své nohy. Pospíchám a neotálím tvé
příkazy dodržovat.“ (Bible - Žalm 119,59.60)
„Večer bývá člověk moudřejší z uplynulého
dne, ale nikdy není dost moudrý pro den, který
může přijít.“ (Friedrich Rückert)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
i v měsíci červnu na sobotní bohoslužby konané
9. a 23. 6. na adrese Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

Cesta za zdravím
Jen tělo, o které se dobře
staráme, nám může dobře
sloužit
Řešení zdravotních problémů,
preparáty Joalis, přírodní produkty
s příznivými účinky na lidské zdraví

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

www.jonas-klub.estranky.cz

Prodej
• bylinné přípravky
pro děti i dospělé
y
• vitaminy, minerál
• výrobky Aloe vera
• měření glykémie
• konzultace
a poradenství

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

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30
a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00,
pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
Svatourbanské hody, hodová mše svatá, kazatel P. Jan Daněk
z Nového Města na Mor., neděle 3. 6., průvod v 9.30 od radnice.
Vyhodnocení soutěže při dětské mši pro děti, úterý 5. 6.
v 18.00.
I. sv. přijímání, Boží Tělo a průvod k misijnímu kříži, neděle
10. 6. v 8.30.
Zpívané nešpory na závěr varhanického kurzu, neděle 17. 6.
v 16.00, farní kostel.
Farní den, zahrada školky Karolínky, neděle 24. 6. od 14 do 18.
Výlet dětí z náboženství, úterý 26. 6.
Kněžské svěcení Martina Kohoutka, sobota 30. 6. v 9.00 Brno
(pojede autobus).
Novokněžské požehnání a přivítání novokněze 30. 6. v 19.00
v kostele v Hodějicích.
Slavné sliby sestry Terezky od Eucharistického Ježíše (Markéty)
Paterové z Němčan v karmelitánském klášteře v Praze na
Hradčanech, čtvrtek 5. 7. (pojede autobus).
Primice Martina Kohoutka v Hodějicích, sobota 7. 7. ve
14.00 na hřišti u sokolovny.

Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Nábor mládeže

Na vlakovém nádraží
Na vlakovém nádraží jednoho dne umístili
ceduli s nápisem: „Nekrmte holuby“. Věděli
proč. A když se toho dne zdálo, že nikde žádní
holubi nejsou a cedule se tu houpe nejspíš zbytečně, cestující na peronech ji respektovali, což
se projevovalo opatrností při pojídání drobivých
věcí. Až na jednu náhodnou cestující.
Paní, která se procházela po peronu, si myslela o ceduli své. Vyjádřila to i prakticky, když
poslední kousek bagety, který žmoulala v ruce,
pohodila jen tak na dlažbu, poblíž místa, kde
u kolejiště ťapkal osamocený holub. Dělat to neměla. Cedule jsou přece k tomu, aby se nejen
četly, ale aby se příkazy na nich i dodržovaly,
třebaže se mohou zdát nelogické a nesmyslné.
Ta dáma si to napříště zapamatuje! Během
chvilky se na tom místě vyrojilo snad dvacet holubů. Jako by ten siroteček přivolal vzdálené
příbuzenstvo z celého okolí. A nejenže se holoubkové sytili drobky z bagety, začali se navíc
stahovat okolo paní, z jejíhož oblečení ještě
upadával nějaký ten drobeček.
Výpravčí svým rázným příchodem na peron
překazil holubům hostinu. Byl pro ně diktátor
a netroufli si vrátit se ani po vypravení vlaku.
Zas tam jen „pocapkával“ ten jeden sirotek
a i ten se brzy odkolébal pryč, když viděl, že mu

Program římskokatolické farnosti

Zveme mládež na kurty v prostoru městského
koupaliště, kde budou každou středu probíhat
treninky SK Beachvolleyball Slavkov.
Kategorie ve věku 9–15 let zahájí tréninky ve
středu 6. června od 15.30 hod. přičemž se bude
kombinovat přehazovaná a beachvolejbal.
Kategorie ve věku 15 let a více zahájí treninky ve středu 2. května 16.30 hod.
Obě kategorie jsou zdarma! Na setkání
s vámi se těší
SK Beachvolleyball Slavkov

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

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna,

Za Branou 279

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

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz
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Rady do zahrady – červen
Pranostika: Medardova kápě – čtyřicet dní
kape.
Při letošním nedostatku vláhy by bylo
vhodné, aby se pranostika vyplnila. Červen je
totiž měsícem ve kterém se plody a bulvy začínají zvětšovat a sílit. K tomu potřebují dostatek
vláhy, ale té se v naší oblasti nedostává a deště
se nám zatím vyhýbají. Do konce dubna spadlo
jen 64 mm a to je velmi malá záruka dobré
úrody. Nabízí se jedno drobnější řešení: vše důkladně zalijeme a pod stromy a keře namulčujeme posekanou trávu a tím zabráníme
prudkému odpařování vláhy.
Ať už je počasí jakékoliv pečlivě prohlížíme
všechny rostliny, abychom objevili první příznaky chorob a škůdců. Pokud je vlhko a dusno
velmi často se objevují houbové choroby
a plísně, pokud je sucho a horko je zase předpoklad nadměrného výskytu škůdců. Vždy však
musíme zasáhnout vhodnými přípravky. Pokračujeme v ošetřování proti strupovitosti jabloní,
padlí angreštovému i mšicím a začneme s bojem
proti obalečům. Nezapomínejme na mandelinku
bramborovou a všežravé slimáky. Tlak chorob
a škůdců je v tomto měsíci stále silný.
Velice důležitý v tomto měsíci je zásah do
meruněk. U meruněk v první polovině června

s úspěchem použijeme Šittův řez. Řez spočívá
ve zkrácení letorostů delších jak cca 20 cm. Toto
zkrácení aktivuje tvorbu předčasného obrostu.
Tím se podpoří plodnost. Tyto výhony další rok
kvetou později a tak často uniknou mrazíkům.
Do konce měsíce můžeme provést letní řez.
Je zvláště vhodný u menších tvarů, například štíhlých vřeten a palmet. Řez prosvětlí korunu
a tím zvýší kvalitu plodu a též usměrní růst
stromů. Při letním řezu odstraníme především
zahušťující letorosty a ty, které rostou příliš vysoko. Při formování koruny můžeme i vhodné
letorosty vyvazovat do vodorovné polohy a tím
podpořit plodnost.
Na zeleninové zahrádce vyvazujeme tyčková
rajčata k opoře a pravidelně vyštipujeme. Jedině
silná rostlina, která je dobře zapěstována s jedním stonkem, později lépe odolává plísni bramborové. U česneku paličáku odstraníme
květenství.
Jarní práce jsou již u konce a my se můžeme
těšit z květů a plodů na naší zahrádce. Nejenom
těch chutných a sladkých jahod a třešní, ale také
těch, co potěší naši duši a srdce tím, že jsme si
je vlastnoručně vypěstovali.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

 Kauza Dětské hřiště
Slavkovští rodiče s malými dětmi se většinou
shodnou na tom, že v našem městě chybí pro potřeby jejich dětí odpovídající dětské hřiště.
Pokud projíždíte českými či moravskými městy
a vesnicemi, většinou si všimnete, že i ve velmi
malých obcích jsou často postavena krásná nová
dětská hřiště. V případě, že se bavíte s představiteli těchto měst a vsí zjistíte, že hřiště bylo postaveno Nadací ČEZ, Fondy EHP či firmou, jež
stavěla chodník a jako nepsanou podmínku dostala i výstavbu nové hrací plochy pro děti.
Zkusme se podívat na argumenty, oponující názorům rodičů v otázce potřeby zkvalitnění a rozšíření dětských hřišť zblízka:
- Ve městě je dětských hřišť dost.
Shrňme si situaci – 1 hřiště na sídlišti ZH (pískoviště, 3 houpačky) 2 hřiště u rybníka (pískoviště, 2 houpačky, skluzavka) a 1 hřiště
u stadionu (3 houpačky, 1 skluzavka). Posledně
jmenované je jediné, které v letních měsících poskytuje stín. Všechna hřiště jsou víceméně v havarijním stavu, neodpovídají současným
hygienickým a bezpečnostním normám a směrnicím, ale zejména je jejich kapacita nedostačující. I v případě jejich opravy by bylo třeba
hřiště dalšího.
- Nejsou peníze v rozpočtu města.
Jak již bylo řečeno výše, peníze na dětská
hřiště lze sehnat i jinou cestou než ukrojením
z rozpočtu města. Kde si budou hrát děti z RD,
které staví firma Kaláb? Nebylo by dobré si při
plánované výstavbě obchodního domu SPAR
vzít příklad z brněnské Olympie a jejího krásného hřiště? Nadace ČEZ každý podzim vypisuje speciální granty pro projekty tohoto typu,
dále lze zmínit fondy EHP či Nadaci 02…
- Hřiště není v zájmu všech občanů města.
Lze s jistotou říci, co je v zájmu všech občanů
města? Jsou snad peníze určené např. pro rybáře
či myslivce také v zájmu všech? Není snad ve
městě více rodin s malými dětmi než rybářů či
myslivců? (To uvádím pouze pro ilustraci
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a nemám pochopitelně nic vůči zmiňovaným občanským sdružením a proti jejich podpoře městem.)
- Současný baby boom pomine a co s dětskými hřišti potom?
Děti byly, jsou a budou. Slavkov by potřeboval více než jedno nové hřiště, aby se pokryla
současná nevyhovující situace.
- Hřiště láká teenagery, aby se zde scházeli
k aktivitám pro které hřiště není určeno
a hřiště ničili. Město pak v důsledku bude nuceno neustále přispívat z rozpočtu města na
opravu hřiště.
Město Vyškov tuto situaci řeší například tím,
že hřiště pronajímá občanskému sdružení, které
zájemcům z řad rodičů klíče okopíruje a hřiště
je, pokud si na něm děti nehrají, uzamčeno, jiná
města hřiště na noc zamykají.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem radním
a zastupitelům i pracovníkům Městského úřadu,
kteří potřebu dětí a jejich rodičů v otázce dětských hřišť vnímají a snaží se situaci řešit. Dík
patří nepochybně i ředitelce DDM ing. Olejníkové, která v rámci úspory financí Domu dětí navrhla Radě města postavit hřiště na předzahrádce
DDM. Doufejme, že slavkovští radní její návrh
podpoří, resp. že nezůstane pouze u tohoto hřiště
(otevřeného pouze v době provozu DDM a tedy
uzavřeného o víkendech a prázdninách) a že se
slavkovská radnice odhodlá i k dalším krokům
vedoucím k podpoře výstavby dalších hřišť pro
děti v našem městě.
Věra Stojarová

Prodejna KRÁSA A ZDRAVÍ
V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna

MASÁÎNÍ A LÉâEBNÁ KOSMETIKA TOPVET
Kosmetika – tea tree oil, konopí, granátové jablko
Bylinné extrakty – ãaje, sirupy, tobolky, oleje

www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

Od dubna platí další změny ve zdravotnictví,
kde pacient získává větší práva na informace
o svém zdravotním stavu a o poskytovaných
zdravotních službách. Získá přehled o tom, na
jakou péči má právo a jakou si může legálně
připlatit. K lékařským úkonům u dětí se vyžaduje souhlas obou rodičů s povinností založení
dokladu v dokumentaci. Toto přináší řadu problémů, zejména pokud jeden z rodičů nežije ve
společné domácnosti. Připravují se omezení
v lázeňské péči. Ruší se čtrnáctidenní edukační
program pro nově zjištěné diabetiky. Náhradou
není několika minutový pohovor v přeplněné
ordinaci diabetologů. Neustále dochází ke změnám předpisů a cen léků, takže se v tom neorientují lékaři ani lékárníci. Pojišťovnám jde o to,
aby pro ně byl pacient co nejlevnější, bez
ohledu na kvalitu poskytované péče. Když chce
lékař léčit kvalitně, s ohledem na konkrétního
pacienta, obvykle překročí stanovený limit
a bývá penalizován. Ale přece jedna příznivá
zpráva pro diabetiky. Diagnostické testovací
proužky do všech nejužívanějších glukometrů
jsou od dubna za cenu 400 Kč. V březnu jsme
uveřejnili počty proužků na rok, které hradí pojišťovny. Další informace o výhodných slevách
pro diabetiky poskytneme v naší kanceláři.
Vzhledem k rapidnímu nárůstu počtu diabetiků, schválil Evropský parlament 15. března
usnesení, požadující vytvoření jednotného programu prevence a kvalitní léčby. Diabetes
nelze v současné době vyléčit, ale lze ho kompenzovat změnou životosprávy a dodržováním
zdravého životního stylu. Snad se tedy dočkáme podpory naší činnosti v oblasti edukace
a standartů léčby, které by byly závazné v zemích EU.
V rámci úsporných opatření se přestěhoval
sekretariát Svazu diabetiků ČR do levnějších
prostor v Praze. Nová adresa: Prvního pluku
174/8, 186 00 Praha 8, Karlín.
Tel. 222 513 327, 725 009 785, e-mail: diabetesczsvaz@seznam.cz
Vychází také jediný, kvalitní časopis pro diabetiky s názvem Dia život&styl s ročním předplatným pouze 174 Kč. Protože ho nenajdete
v novinových stáncích, můžete si ho objednat
na adrese: Masanta.com s.r.o., Záběhlická
1397/45, 106 00 Praha 10, nebo telefonicky
225 985 225, e-mail: predplatne@diastyl.cz
Mezi oblíbené letní pohybové aktivity patří
cvičení s plaváním na letním koupališti. Letos
začínáme v pondělí 2. července v 10 hodin dopoledne pod vedením Mgr. Jany Sekerkové.
Permanentku na celý cyklus cvičení obdržíte
v naší kanceláři, nebo přímo na koupališti.
Kedlubnový salát: 250 ml kysané smetany,
150 g Nivy, 3 lžíce olivového oleje, sůl, pepř,
ocet nebo citronová šťáva, vlašské ořechy
a čerstvé bylinky /pažitka, petrželka, řeřicha,
kopr/.
Kedlubny oloupeme a nahrubo nastrouháme, zakápneme olejem, okyselíme, osolíme
a opepříme. Kysanou smetanu smícháme se
strouhaným sýrem a přidáme k ochuceným
kedlubnám, přimícháme posekané čerstvé bylinky a můžeme přidat posekané vlašské ořechy. Necháme vychladit a podáváme
s chlebem.
Užijte si pěkné léto a nezapomeňte jít častěji na pěší vycházku, nebo na kole do blízkého
okolí.
Marie Miškolczyová
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MK Austerlitz informuje
Start závodu do vrchu

Foto: R. Lánský

Závody do vrchu
MK Austerlitz uspořádal v sobotu 19. května
již 5. ročník – jarní část motocyklových závodů
do vrchu strojů Jawa do r. v. 1982 o obsahu
50 ccm, nazvaný AusterliCzHillCup 5. Na startu
bylo celkem 41 strojů, které se s tratí seznámili
v měřené tréninkové jízdě. Nejlepší pokořili převýšení 110 m a délku trati 2200m do 2 min. 40 s.
Rekordní čas je 2 min. a 17 sekund. Celkem proběhlo 6 soutěžních rozjížděk. Motoklub by rád
poděkoval Městu Slavkovu za poskytnutí pozemku na depo závodu, městské policii za pomoc
při organizaci uzavírky a všem spoluobčanům za
shovívavost omezení pohybu na komunikaci vedoucí z města na Rousínov.
Za MK JZ

Vážení čtenáři, v sobotu 28. dubna byl odstartován pětihodinový vytrvalostní závod Austerlitz fechtl Cup 9 jaro. Jelo se dvakrát dvě a půl
hodiny na juniorské terénní trati fy Liko-s ve
Slavkově. Start závodu byl o půl jedenácté za
krásného slunečního počasí. Zúčastnilo se ho
sedm týmů. Průběh závodu byl náročný a zajímavý. Díky půjčené čipové časomíře se obešel
bez mnohdy podávaných protestů v závěrečném
umístění závodníků. Závodilo se na počet ujetých kol. Přestávka mezi závody byla vyplněna
startem třídy Pitbike.Tyto stroje jsou lehké, výkonné, a proto rychlé a dobře ovládatelné. Většina zatáček se jede pod plynem tj. smykem
zadního kola, což fechtl svým skromným výkonem nedokáže. Krásné zápolení jezdců bylo
obohaceno příjemným občerstvením.
28. dubna se Olda Hanák zúčastnil závodu silničních motocyklů Cookstowne v Irsku. Podrobné informace najdete v článku níž.
Letošním prvním závodem seriálu přírodních
okruhů bylo Staré Město u Uh. Hradiště, pořádané 5. a 6. května. Sobotní trénink měl dvě roz-

Úpěch Oldřicha Hanáka v Irsku
O nadějném talentovaném jezdci Oldovi Hanákovi bylo již napsáno mnoho, ale zúčastnit se
jako v pořadí třetí Čech v historii prestižního závodu v Irsku na okruhu Cookstown 100, to se
podaří a poštěstí málokomu. Než mladého závodníka vyzpovídám, uvedu něco málo z historie tohoto okruhu. Slavnostní vůbec první
závody se zde jely v roce 1922 a letos proběhl
90. ročník. Pro naše tehdy československé
jezdce byl tento okruh nedostupný a vzdálený,
ale rok 1969 byl průlomový, protože Československo reprezentoval Franta Šťastný a v kubatuře 250 ccm obsadil krásné 4. místo na
jednoválcové chlazené Jawě.V dalších letech se
tato účast nikomu dalšímu nepodařila. Až v roce
2010, kdy tento prestižní závod jel Michal Indi
Dokoupil, který obsadil krásné 12. místo v kategorii Surbike a Supersport, v kategorii nové
Super twin 650 obsadil 2. příčku.
V roce 2012 dostává pozvání jet na tomto
okruhu Slavkovák Olda Hanák, který bez váhání
na tento okruh zavítal ve dnech 27. a 28. dubna

Fotbal v červnu
V měsíci červnu bude zakončen SR
2011/2012 na městském stadionu následujícími
mistrovskými zápasy:
A mužstvo
so 9. 6., 16.30 h. – Miroslav
B mužstvo
so 2. 6., 16.30 h. – Němčany
ne 17. 6., 16.30 h. – Zbýšov
dorost
so 9. 6., 14 h. – Slovan Brno
ne 17. 6., 14 h. – MCV Brno
st. a ml. žáci
ne 3. 6. mají volno, Soběšice se ze soutěže
odhlásily, poslední kolo hrají v neději 10. 6.
v Bučovicích
st. a ml. přípravka
ne 10. 6., 10 a 10 h. – Bohdalice
VV SK Slavkov u Brna děkuje hráčům za jejich
dobré výkony, trenérům a funkcionářům za jejich
obětavou práci, sponzorům a fanouškům za jejich
stálou přízeň. Nový soutěžní ročník 2012/2013
začne v první polovině srpna. Věříme, že se opět
rs
všichni sejdeme na našem stadionu!

jížďky v každé obsahové třídě. Ve tř. 125 SP zajel
nejlepší časy v obou rozjížďkách Olda Hanák.
V neděli tak startoval z první řady. Od startu
odjel druhý za dlouholetým rivalem Miroslavem
Sedlem, ale hned po prvním kole jel první s náskokem asi 120 m. Tento krásný náskok si udržel
9 kol až do posledního kola. 400 m před cílem
je zpomalovací retardér z kuželů, o který zavadil
uhýbající jezdec o kolo zpět a rozhodil kužely
tak nešťastně, že o jeden Olda zavadil, musel přibrzdit, čehož využil za ním jedoucí Sedlo a Oldu
předjel. Nastala chvíle smutku, 9 kol jezdil první
a několik metrů před cílem byl předjet! Je však
borec, že kuželům vyhnul a nespadl. Po závodě
této třídy se mnoho přihlížejících shodlo, že Olda
udělal krásný závod. Tato věc naštve, ale Olda je
opět po letech velká naděje a nástupce slavkovských závodníků.
Další příroďák se jede 19. a 20. května Tři sta
zatáček Gustava Havla. Opět budeme držet
palce na tak náročné, ale oblíbené trati. O průběhu a výsledcích vás budu informovat příště.
Další akcí našeho motoklubu je Rychlostní
závod AC-1, pořádaný 26. června v areálu vyškovského letiště. Pozváni jsou jezdci Mopedcupu z N. Jičína a početný tým z nedalekého
Rychtářova.
J.M.

Nový rozsáhlý mokřad

Oldřich Hanák

Foto: archiv

2012. V prvním závodě obsadil 13. místo
a v druhém závodě krásné 14. místo! A teď už
k samotné zpovědi jezdce.
Oldo, jak ses připravoval na tyto závody?
Jel jsem na Hondě CBR 600 RR, kterou do
Cookstown v Severním Irsku dopravil Michal
Dokoupil s jeho týmem. Já byl v Irsku u kamaráda už od středy, takže jsem byl v pohodě.
Startoval jsem ve třídách Supersport a Open
Race. V pátek jsem jako první jel trénink nově
příchozích, kterých se do Cookstown sjelo
kolem čtyřiceti. V obou practise jsem se kvalifikoval do závodu B. V sobotních závodech jsem
tak startoval ze 14. místa, kde v Open Race B,
který se jel společně s litrovými motorkami,
jsem skončil na 13. místě a v závodě Supersport
B jsem skončil na 14. místě, neboť jsem měl
problémy s řazením. Doufám, že přístí rok se do
Cookstown vrátím s lepší motorkou pro lepší
výsledky. Letos mám v Irsku ještě v plánu Ulster
GP společně s Dundrod 150 a o týden dřív nejspíš i závod na jihu v Athea. Na tyto závody se
dostávám díky mým partnerům, kterým děkuju
za podporu.
Děkuji ti za rozhovor a budeme držet palce
při dalších závodech.
Andrlová Vendula

Silniční vytrvalostní závod
MK Austerlitz pořádá v sobotu 16. června
silniční vytrvalostní závod AusterliCzCup 1
v kategoriích Fechtl, Pařez a Stadion v areálu
letiště Vyškov. Závod začíná ve 13 hodin.

Nový mokřad jako retenční nádrž s trvalou
vodní hladinou, lagunami s proměnlivou hloubkou dna od 30 cm do 1,2 m v nepravidelných
tvarech a s ostrůvky, které zajišťují klid pro
vodní ptactvo i ostatní živočichy je důležitý krok
pro rozmanitost přírody našeho okolí. Toto nové
prostředí, které vytvoří biokoridor kolem Litavy
navázaný na biocentrum Šámy, je důležitým
prostředím pro hnízdění, tah i obživy ptactva,
vývoj obojživelníků s rozmanitostí vodních rostlin, které v rybochovných nádržích zpravidla
mizí i s drobnými živočichy na rostliny vázané.
Na rozdíl od první etapy protipovodňových
opatření, ukončené předáním v říjnu r. 2007
bylo jen rozšířením kapacity toku Litavy a nebyla provedena revitalizace v souladu se směrnicemi EU – zachování biodiverzity krajiny.
Jako taková byla příkře kritizována ekologickými organizacemi. Rozsáhlé, nyní zřízené mokřady se zařízením pro stabilizaci vodní hladiny
však plně podporují ekologizaci vodních toků.
Nový mokřad již trvale osídlil pár čejek chocholatých, zřejmě tam i hnízdí, trvale se zdržují
i kulíci říční, kteří jsou a pravděpodobně hnízdí
i na Šámech, podobně na obou lokalitách jsou
viděni vodouši bahenní spolu s vodouši kropenatými, kteří ještě v tomto měsíci jsou na cestě
na své hnízdiště na severovýchodě Evropy. Objeví se opět u nás již v červenci po jejich vyhnízdění. Zjištěn byl i malý bahňák pisík,
pozorován přelet páru sluk bekasin otavních.
Stálými hosty na novém mokřadu jsou skupiny
nebo páry kachen divokých, v současných dnech
jsou to zpravidla skupiny kačerů, kachny se věnují hnízdění.
Své mohutné hnízdo téměř s třímetrovým základem letos opět upravily a obsadily labutě
velké na téměř nepřístupné části mokřadu Šámy,
kde již sedí na šesti vejcích, které labuťák neustále hlídá a zahání vetřelce. Výhružně mává
a plácá o vodu mohutnými křídly. Je to tradičně
i hnízdiště i několika párů lysek černých.
M. Hrabovský
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Příroda a historie v Junáku Slavkov
Čtvrtý dubnový týden byl doslova nabitý výjimečnými aktivitami v kalendáři Junáka Slavkov. Výjimečnými z pohledu činnosti
skautských oddílů, které se mnohem častěji
schází na klubovně a vyjíždí na výpravy mimo
Slavkov.

Sraz atletů
Dne 5. května byl po dvou letech opět uspořádán sraz bývalých atletů. Po úvodním
slovu a přívítání všech zůčastněných, mohlo
začít vzpomínání na dávné časy Atletického
oddílu Slavoj Slavkov. Vzpomínalo se na
výsledky, které v dnešní době dokáže málokdo,
ale v moderní době je to nejlepší výsledek.
Mezi námi byli atleti ať ve vzpomínkách, kteří
reprezentovali Československo na mezinárodních soutěžích a vždy s úspěchy. Vzpomenu
Luboše Tesáčka, který až se mi tomu nechce
věřit již rok odpočívá v atletickém nebi. Díky
Ondrovi Fialovi se rodí ve Slavkově po letech
opět atletické hvězdičky a za pár let hvězdy.
Tento sraz byl opět již vzpomínáním
a možná někdy v budoucnu znovuzrozením
atletiky ve Slavkově.

Podvečer v úterý 24. dubna patřil setkání ve
Svojsíkově parku. Sešli jsme se u pomníku zakladatele českého skautingu profesora Antonína Benjamína Svojsíka, abychom si
připomněli sto let, po které trvá skautská historie v naší zemi.
Ani ne 48 hodin poté jsme se připojili k připomínce osvobození Slavkova na konci II.světové války. Společně s dalšími občany Slavkova
jsme se zúčastnili pietního aktu v zámecké zahradě a na hřbitově.
Stromky pro Slavkov jsme nazvali akci,
kdy jsme pomohli slavkovským myslivcům
s výsadbou stromků. Děti i vedoucí z naší organizace na jaře 2011 vysazovali stromky
v areálu bývalé skládky na dohled od golfového
hřiště, v pátek 27. dubna jsme se zúčastnili výsadby kolem Nížkovického potoka.
Cyklovýprava Jedničky se vydala v úterý
1. května na Jalový dvůr. V malém počtu, ale
s o to větší chutí jsme dojeli do cíle, kde na nás
čekalo osvěžující občerstvení ve stínu Ždánického lesa.
Táborová louka nedaleko Moravského
krasu přivítala brigádníky ze střediska a přátele
skautingu první květnový víkend. Cílem této

akce bylo dokončit práci,
kterou na tomto místě
dosud odvedli starší i vedoucí Junáka Slavkov, protože se zde bude
konat jeden z táborů střediska. Jsme rádi, že se
povedlo dokončit větší část přípravy tábořiště
a letní táboření si již letos vyzkoušíme na
novém místě.
Skautská i národní historie patří do skautského
programu stejně jako ochrana přírody. Členové
Junáka poznávají během ve skautském programu
význam, který mají uvedená témata pro skauty,
skautky a všechny odpovědné občany.
Děkujeme všem, kteří v dubnu a květnu pomohli s prací a zúčastnili se také ostatních akcí
Junáka Slavkov na klubovně a dalších místech.

Příměstský tábor Junáka
Příměstský tábor Junáka se uskuteční na
konci letních prázdnin: 27.–31. srpna.
Přihlášky a informace získají zájemci u vedoucích oddílů Junáka Slavkov a na webové
stránce střediska www.junakslavkov.cz. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme přihlášku neodkládat.
Středisková rada Junáka Slavkov

Reakce stavební společnosti Pavel Čáslava – Čáslava-Stav
Vážení čtenáři, naše firma řeší již od roku
2006 výstavbu 6 bytových domů v lokalitě Zlatá
hora. Reagujeme na „Slovo starosty k výstavbě
bytových domů pod Zlatou horou“ uveřejněný
v čísle 4 ze dne 28. 4. 2012 Slavkovského zpravodaje.
Obsah výše uvedeného článku hodnotíme jako
výčet událostí a obhajobu města Slavkova u Brna
při vytváření stále nových překážek, které nás
mají donutit od stavebního záměru výstavby šesti
bytových domů upustit.
V článku je spousta informací, ale neúplných.
Nebudeme Vás unavovat podrobnou oponenturou. Věřte, že odborných informací a vyjádření
bylo městu podáno tolik, že by zahltily tento
zpravodaj. Jen uvádíme, že jsme doložili veškeré
doklady, veškerá kladná stanoviska a vyjádření
dotčených orgánů. Podstatné, co např. v článku
bylo úmyslně vynecháno je, že za výkup pozemků města jsme městu nabídli vyšší cenu za
m2 než byla vysoutěžena firmou KALÁB – stavební firma, spol. s r.o. za prodej pozemků v Zelnici i přes to, že je v současnosti recese, a navíc
není podmíněna dalšími překážkami města s protipovodňovými opatřeními. Poslední cena, kterou naše společnost městu nabídla je 500 Kč/m2.
Kromě toho má být vybudovaná technická a dopravní infrastruktura v ceně cca 15 000 000 Kč

hrazená naší firmou, která bude převedena bezúplatně na město. Celková cena tedy je 2175 Kč
za m2 pozemku. Je k tomu ještě třeba něco
dodat?
Každý, kdo zná průběh územního řízení, pochopí, že výstavba 60 bytových jednotek nemůže
být tak komplikovaná a neřešitelná, pokud by nedocházelo k prokazatelnému hledání legitimních
důvodů, jak nám předmětnou výstavbu zamezit.
S výstavbou bytových domů máme bohaté
zkušenosti, ale s něčím podobným, co se odehrává u této stavby jsme se dosud nikde nesetkali. Zatímco u jiných stavebních akcí o stejném
rozsahu časová lhůta od zahájení po vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení byla
6 měsíců u této stavební akce je to již 6 let.
S městem byly řádně uzavřeny smlouvy a z nich
vyplývají nejen práva, ale i povinnosti obou
smluvních stran. Jednou ze základních povinností je např. nevyvíjet takovou činnost, která by
omezila práva druhé strany, což město učinilo,
a ještě tento postup záměrně zatajovalo. V průběhu územního řízení se stále měnily požadavky
města na výstavbu, aby se nedala podat žádost
o územní rozhodnutí. Přes mnoho ujednání
města s naší firmou o dalším postupu, město
i přes dodání požadovaných dokladů a změn
v projektové dokumentaci postup nedodrželo.

Dle rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje stavební úřad nutil neoprávněně naši
firmu k dokladování stanovisek, která neměl požadovat, stavební úřad nevyloučil neoprávněného účastníka řízení, které účelově bojkotovalo
územní řízení.
Pokládáme si tedy otázku, jak je to možné,
když u některých jiných stavebních akcí jiných
stavebníků to jde docela rychle, např. nástavby
bytových domů v sídlišti Nádražní. I v sídlišti
Zelnice, přes nutnost provedení II. etapy protipovodňových opatření, výstavba bytů bude zahájena. Ve výčtu by bylo možné dále pokračovat.
V čem tedy spatřovat stále novou problematiku, která nám vždy dosud záměr zahájení
úspěšně hatí? Nemají snad někteří rozhodující
zástupci města, přes ujišťování, že proti naší
firmě nic nemají, přeci jen nějaké jiné představy?
Věříme, že i přes tyto nestandardní postupy
dojde ke korektnímu vyřešení této situace. Výstavbou nových bytů by bylo zajištěno kvalitní
bydlení občanů za přijatelnou cenu. Realizací
stavebního záměru by z hlediska architektonického a kompozičního řešení došlo ke sjednocení
vzhledu lokality a zlepšení kvality bydlení
v dané lokalitě. Město by si totiž také mělo uvědomit, že v naší firmě pracuje řada slavkovských
spoluobčanů.
Pavel Čáslava – Čáslava-Stav

KALENDÁŘ AKCÍ – ČER VEN 2012
Datum

1.–3. 6.
1.–3. 6.
1. 6.
2. 6.
2. 6.
2. 6.
2. 6.
7. 6.–2. 9.
10. 6.
14. 6.
16. 6.
23. 6.
23. 6.
26. 6.
29. 6.
30. 6.

hod.

19.00
10.00–15.00
8.30–15.00
18.00–22.00
14.00
19.30
20.30
10.00–18.00
14.00
19.30
19.00
9.00–17.00

druh

akce

místo konání

pořadatel

spol.
spol.
kult.
spol.
spol.
spol.
spol.
výst.
spol.
kult.
kultr.
spol.
spol.
kult.
spol.
spol.

Dny Slavkova – podrobný program najdete na straně 8 zpravodaje
Svatourbanské hody – podrobný program najdete na straně 10 zpravodaje
Folk a country na zámku – festival na nádvoří
Oslavy 130 let od založení hasičského sboru ve Slavkově u Brna
Trhy v zámeckém parku
Prohlídky zámeckých krovů. Prohlídky budou v 10.00, 11.00, 13.00 a 14.00 hodin
Noční kostýmované prohlídky zámku
Obrazy a grafika – výstava malíře Kristiána Kodeta, vernisáž v Historickém sále v 17.00 hodin
Dětský den. Hry, soutěže, slosování o věcné ceny, občerstvení zajištěno.
Concentus Moraviae – koncert italského souboru Accordone Finis Tereze
Koločava – muzikálové představení v zámeckém parku, vstup možný od 17 hodin
Den pro rodinu – zábavný den pro rodiny s dětmi
Babské hody. Odpoledne provází kapela Sebranka z Letonic, večer hraje Miroslav Sekanina
Concentus Moraviae – koncert Baroque Wroclaw Orchestra, J. Haydn: Symfonie č. 6,7 a 8
Benátská letní noc na zámku – taneční večer na nádvoří u příležitosti 70. výročí založení rybářského spolku ve Slavkově
Oldtimer festival 2012 – setkání auto-moto veteránů

město
město
nádvoří zámku
zbrojnice, náměstí
zámecký park
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
Historický sál zámku
hala chovatelů, Polní ulice
Historický sál zámku
zámecký park
zámecký park
restaurace Gól
Historický sál zámku
nádvoří zámku
zámecký park

Město Slavkov u Brna
o. s. Slavkovské króžek
Město Slavkov u Brna
SDH Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
ČSCH Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
ženy-stárky
Zámek Slavkov – Austerlitz
MRS, ZO Slavkov u Brna
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ
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âERVEN–âERVENEC 2012
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

2. 6. sobota
3. 6. neděle

19.30. hod. POUPATA
90 minut
19.30. hod. Film vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Postavy žijí velkými ideály
v kontrastu s malostí svých činů. Jarda pracuje jako hradlař na dráze. Jeho koníčkem je lepení modelů
ze sirek v láhvích, jeho slabostí závislost na hracích automatech. Jeho žena Kamila uklízí nádražní
toalety a sní o tom, že spolu se svými vrstevnicemi secvičí spartakiádní skladbu Poupata po
pětadvaceti letech a předvedou ji s pýchou celému městu. Režie: Zdeněk Jiráský. Hrají: Vladimír
Javorský, Malgorzata Pikus, Josef Láska, Kateřina Jandáčková, Luboš Veselý,Thi Minh, Dana Syslová.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

9. 6. sobota
10. 6. neděle

19.30 hod. NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
114 minut
19.30 hod. Exotické Kapské Město se stane v thrilleru Daniela Espinozy dějištěm neobvyklého dramatu. Aktéři?
Jeden z nejhledanějších zločinců na zeměkouli a osamělý zelenáč z tajných služeb, který se ho zoufale
snaží udržet naživu.Tahle hra se hraje v jednom z nejnebezpečnějších míst na zeměkouli, kde můžete
koupit kulku stejně snadno jako zmrzlinu. Hrají: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Brendan Gleeson,
Vera Farmiga, Sam Shepard. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 15 let

13. 6. středa

19.30 hod.

16. 6. sobota
17. 6. neděle

19.30 hod. OKRESNÍ PŘEBOR – poslední zápas Pepíka Hnátka
104 minut
19.30 hod. „Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci a taky proto hrajete vokres“ Málokterý trenér by hru svého
mužstva popsal líp. Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a koučů, ale jen on se v něm zapsal
navěky. Legendární trenér Pepík Hnátek. Po obrovském úspěchu televizního seriálu se producenti
z MediaPro Pictures rozhodli přenést současný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku
i na plátna kin. Na vlastní oči tedy poznáte člověka, který pro fobal žije a neváhal by pro něj i zemřít.
Pepík Hnátek (Miroslav Krobot) má plot ve sparťanských barvách, notýsek plný taktických poznámek
a trauma z toho, že Houslice nikdy nepostoupily do Kraje. Dále hrají: Ondřej Vetchý, Luděk Sobota,
David Novotný, Jaroslav Plesl, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Leoš Noha, Pavla Beretová.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

20. 6. středa

19.30 hod.

23. 6. sobota
24. 6. neděle

19.30 hod. LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
113 minut
19.30 hod. Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh posílá autorka a režisérka Marie Poledňáková v novém filmu
Líbáš jako ďábel kvarteto hlavních hrdinů do nových životních situací. V úchvatných exteriérech
exotického Maroka se odehrává další příběh plný humoru, romantiky a lásky a tentokráte i trošky
napětí. K hlavní čtveřici herců – Jiřímu Bartoškovi, Kamile Magálové, Oldřichu Kaiserovi a Evě Holubové
navíc přibydou nové postavy v podání Jiřího Langmajera a Terezy Kostkové.
Vstupné: 80 Kč
Mládeži přístupný

30. 6. sobota
1. 7. neděle

19.30 hod. PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 108 minut
19.30 hod. „Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád nevím, čím chci být, až vyrostu.“
Existenciální otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní
hrdinka nestihla dospět. Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana Chýlková), která
sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé
švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob Klepl),
krém na vrásky od kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky
(Zuzana Kronerová). Repríza.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

BITEVNÍ LOĎ
131 minut
Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli
velkému průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat o ruku své holky (Brooklyn Decker) jejího otce
(Liam Neeson), shodou nešťastných náhod svého nejvyššího velitele. Bude muset. Nikdy také nechtěl
bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne, všichni končíme. Peter Berg,
režisér akční komedie Hancock a thrilleru Království na Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné
mimozemšťany. Slibuje, že i Bitevní loď bude velkolepá akční podívaná plná úžasných trikových scén,
ale také humoru, v čem hrají prim Taylor Kitsch a Rihanna, kteří rozhodně nepředstavují normální
disciplinované námořníky. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

4 SLUNCE
105 minut
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastni? Příběh rodiny a jejich přátel z menšího města vypráví příběh
o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých
rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný otec od rodiny Jára (Jaroslav Plesl) se stále
nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické momenty. S partnerkou Janou (Anna
Geislerová) vychovávají dvě děti. Nový film mezinárodně ceněného režiséra Bohdana Slámy si odbyl
světovou premiéru v soutěžní sekci filmového festivalu Sundance ve Spojených státech. Dále hrají:
Marek Šácha, Karel Roden, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anička Bubeníková, Jiří Mádl, Marie
Ludvíková, Zuzana Kronerová. Repríza.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník vydávaný vydavatelstvím bm typo ve Slavkově u Brna v nákladu 3300 ks. Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleček, Brněnská 642,
Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz. Tisk: Grafické podniky Kusák, Vyškov. Příjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.

Travní sekačky, motorové pily, traktory, vertikutátory

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

www.rumpova.cz

Autorizovaný prodejce a servis značek VW, Škoda, Audi, Chevrolet

•
•
•
•
•
•

Záruční a pozáruční servis
Autolakovna a klempírna
Likvidace pojistných událostí
Pneuservis
Diagnostika vozů
Půjčovna osobních vozů

•
•
•
•
•

Půjčovna karavanů a obytných vozů
Prodej a výkup automobilů
Měření emisí a příprava na STK
Zprostředkování pojištění a ﬁnancování
Odtahová služba NON STOP

Slavkov u Brna
AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: +420 544 227 122-123
Fax: +420 544 227 347, 608
E-mail: info@autobayer.cz
http//www.autobayer.cz

Brno Modřice
Servis Škoda, Chevrolet:
mobil: +420 724 002 324
Servis VW, Audi:
mobil: +420 724 118 111
NON STOP - SERVIS MOBIL
mobil: +420 605 156 959
NON STOP - ODTAHOVÁ SLUŽBA
mobil: +420 605 156 959

AUTO-BAYER, s.r.o.
servisní provozovna:
U Vlečky 665
664 42 Brno - Modřice
Tel.: +420 547 216 078-9
Fax: +420 547 216 080
E-mail: brno@autobayer.cz
http//www.autobayer.cz/

PRODEJ nových vozů • NON-STOP SERVIS 24 hod • FINANCOVÁNÍ • POJIŠTĚNÍ • BAZAR

