Slavkovsk˘

www.slavkov.cz • www.veslavkove.cz

6 • 27. 6. 2015
SLAVKOV U BRNA
ZDARMA

DNY SLAVKOVA 28.–31. 5. 2015

Večerní koncert Viléma Čoka • Foto: R. Lánský

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
opět oživily náměstí a ulice
Dny Slavkova a Svatourbanské hody letos po deváté oživily slavkovské ulice a náměstí. Do programu se opět zapojily desítky Slavkovanů
a spolků. Hlavními hvězdami programu byli zpěváci Vlasta Redl a Vilém Čok. Slavkov u Brna si
letos připomněl 599. výročí od povýšení na město.
Program byl opět nabitý – pět dní tradičních
zvyků, tance, církevních tradic i moderní hudby

Příští číslo vyjde

25. července

Dopolední program • Foto: B. Maleček

a zpěvu. Začaly už v neděli 24. května tradiční
krojovanou mší na Urbánku. Hlavní program
se od čtvrtka 28. května a skončil v neděli 31.
května průvodem desítek roztančených stárků
náměstím.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve čtvrtek 28. května ve Společenském domě Bonaparte. Po úvodním slově starosty města
Michala Boudného Divadelní spolek oživil staronovou komedii Kostlivec ve skříni. V pátek
program pokračoval tradičním stavěním máje
s předáním hodového práva.
Letošní ročník Dnů Slavkova oživil také celorepublikový církevní festival Noc kostelů.
V chrámu Vzkříšení Páně, v modlitebně Českobratrské církve evangelické i ve Sboru československé církve husitské se až do půl jedenácté
v noci uskutečnily koncerty, výstavy a aktivity
pro děti.
(Pokračování na str. 2)

Město ve varu
Vážení občané, vážené občanky, můžeme být pyšní na
naše město. Nebo ještě jinak:
můžeme být hrdí na to, jací tady
žijí lidé. Znovu jsem si to připomněl poslední květnový víkend na náměstí při Dnech
Slavkova a Svatourbanských hodech. Vlastně uplynulý měsíc
bylo několik příležitostí, kdy jsem tento pocit zažil.
Není mnoho měst, která by si připomínala ve velkém své tradice i současné dění. A neviděl jsem ještě
město naší velikosti, která by dokázala uspořádat tak
rozmanité a důstojné „narozeniny“ svého rodiště. Většinu programu jste totiž připravili vy – divadelníci, hudebníci, tanečníci, skauti, sportovci, učitelé, průvodci,
církevní představitelé, děti… Opět jste dokázali, že
(Pokračování na str. 3)

Rozhovor s ředitelem Závěr školního roku Letní koncerty
v ZUŠ F. France
na zámku
TSMS P. Zvonkem
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Koncert Vlasty Redla

Koncert Viléma Čoka

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
Velkým lákadlem pátečního programu byl i koncert
známého folkového muzikanta Vlasty Redla. Spolu
s ním na pódiu vystoupili i jeho hosté – například legendární saxofonista Michal Žáček, který v současnosti vystupuje například s Vojtěchem Dykem.
Sobota 30. května se na náměstí odehrála ve
znamení lidových tradic a prezentace místních
spolků, tanečních souborů, mateřských i základních škol. Na náměstí opět vyrostly dřevěné stánky
s produkty regionálních lidových řemeslníků a tradičních zemědělců. Na velkém pódiu u staré radnice se pak vystřídaly folklorní soubory, taneční
skupiny a hudební spolky.
Zlatým hřebem sobotní programu na náměstí se
pak staly rockové kapely LaMancha, Vilém Čok
a Bypass a pohodová formace Gazdina Roba.

Zkrátka nepřišly ani děti. Pro ty připravil místní
Junák a Dům dětí a mládeže zábavný program Putování s pohádkami v zámeckém parku. Z parku
pak děti mohly přejít rovnou do zámku, kde si průvodci připravili veršované kostýmované prohlídky.
Sobota patřila také tradičním hodovým zvykům. V ulicích tancovali krojované páry a hrála
dechová hudba. Svůj průvod pak zakončily ve
Společenském domě Bonaparte při hodové zábavě.
Neděle se nesla v klidné duchovní atmosféře.
Svatourbanské hody zakončili krojovaní průvodem od radnice do chrámu Vzkříšení Páně.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na programu
Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů. Příští
ročník se ponese v duchu 600. výročí povýšení
vs
Slavkova na město.

Vystoupení Křenováčku

Průvod se sochou sv. Urbana do kostela

Atrakce pro děti u stadionu

Diváci před pódiem na Palackého náměstí

Foto na straně: R. Lánský, B. Maleček a archiv stárků

(Dokončení ze str. 1)
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Město ve varu
(Dokončení ze str. 1)

naše město je unikátní nejen díky své historii,
ale hlavně díky vám – lidem, kteří se umíte domluvit a zorganizovat a obohatit tak ostatní.
O tomto fenoménu mluví v rozhovoru
i dlouholetý ředitel technických služeb Radoslav Lánský. Letos v červnu skončil kvůli odchodu do důchodu ve své funkci. Při
vzpomínkách na pětadvacetileté vedení zmiňuje právě aktivní přístup zdejších občanů jako
základní pilíř malebného Slavkova. Myslím, že
nemluvím jen za sebe, když řeknu, že i jeho díl
práce byl velmi významný. Možná to bylo také
díky jeho zapálenosti a každodenní kontrole terénu na kole. Jen tak mohl znát své město do
poslední travičky. Zastupitelé mu proto na
červnovém zasedání slavnostně poděkovali
a udělili mu Cenu města.
Nejen kvůli turistům, ale zejména kvůli vám
– občanům – je pro nás údržba a podoba města
velmi důležitá. Věřím tedy, že jmenování nového ředitele – dlouholetého jednatele místního Moravského rybářského svazu Petra
Zvonka, bude znamenat pokračování trendu,
který Radoslav Lánský prosazoval. Přeji mu do
tohoto úkolu hodně sil a podobného zapálení,
jako měl jeho předchůdce.
Doufám, že k dalšímu zlepšování práce
technických služeb přispěje i fakt, že město už
podepsalo smlouvu se společností Vodovody
a kanalizace Vyškov o koupi nového jednotného sídla TSMS. Zaměstnanci, stroje, nářadí,
počítače… budou sídlit v bývalém objektu vo-

dáren na ulici Československé armády. Zastupitelé se rozhodli schválit tento krok nejen
kvůli lepšímu zázemí, ale také proto, že možnost prodeje podobných budov by se v budoucnu už zřejmě neopakovala. Vybudování
standardního zázemí pro tuto příspěvkovou organizaci města by bylo nejméně třikrát dražší.
Za koupi budovy jsme vynaložili cca 10 milionů korun. Pokud by se v budoucnu prodala
stávající hlavní budova na Špitálce, pak by přestěhování městská pokladna příliš nepocítila.
O tom, že Slavkované jsou vřelí a přející
lidé, se přesvědčili i účastníci charitativní cyklojízdy Na kole dětem. Legendární Josef Zimovčák dal dohromady několik svých přátel
a významných osobností a rozhodl se už po několikáté projet na kole celou Českou republiku, aby pomohl vybrat peníze na podporu
dětí s rakovinou. Předposlední etapa startovala
právě z našeho města. A podle slov organizátora byla podpora ze všech stran velmi unikátní. Jeho projekt dokonce prohloubili naši
občané, atleti a další sportovci místním závodem pro děti i dospělé na stadionu. Takovou
podporu peleton v celém tuzemsku nedostal.
Slavkované jsou aktivní i v zahraničí. Opět
jsme o tom přesvědčili naše evropské přátele,
když se naši historičtí nadšenci zapojili do jedné
z největších rekonstrukcí napoleonské bitvy
u Waterloo. Skupina „Císařovnini dragouni“ se
tak zařadila mezi dalších asi 4000 vojáků, kteří
v několika velkolepých show připomněli 200.
výročí Napoleonovy definitivní porážky.

Účastníci etapy tour Na kole dětem ve Slavkově

Možná proto, nebo právě díky našemu
jménu za českými hranicemi, o naše město
projevili zájem i nejvyšší představitelé Čínské
lidové republiky. Přijal jsem na radnici velvyslankyni Ma Keqing, která nám přijela
„otevřít dveře“. V současné době z tohoto jednání nemáme ještě hmatatelné výsledky. Čínskou ambasádu jsem však požádal zejména
o podporu v turistickém ruchu.
Aby se nám všem v našem městě žilo dobře
a měli jsme stále důvod se na sebe usmívat,
rozhodli jsme se „rozseknout“ dlouholetý
problém s venčením psů v našich ulicích
i v okolí. Nová vyhláška nebude o mnoho přísnější, než doposud. Slušní pejskaři ani nepostřehnou, že se udály změny. Rozhodli jsme
se však najít místo, kde by mohli psi volně pobíhat a cvičit. Nyní připravujeme projekt na
nové oplocené cvičiště. Brzy vás seznámíme
s jeho podobou.
Přeji vám, abyste i v nadcházejících dnech
zažili podobné pocity, jako jsem zažil já
v uplynulém měsíci. Snad vám k tomu pomůže letní pohoda a prázdniny, které si doufám užijete podobně jako děti.
Snad vám náladu nezkazí ani dopravní
komplikace, které si pro nás do půlky července připravily České dráhy i Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje. Zkuste
i v zácpě myslet na to, že po opravě se vám
už po cestě na Holubice pojede lépe.
Přeji vám krásné prázdniny!
Michal Boudný, starosta města

V čele Josef Zimovčák • Foto: 2x B. Maleček

Tour Na kole dětem Josefa Zimovčáka ve Slavkově
Osmá etapa v rámci projektu Nadačního
fondu Josefa Zimovčáka Na kole dětem startovala ve čtvrtek 11. června ve Slavkově
u Brna. Etapu odstartoval v 8 hodin od radnice
senátor Stanislav Juránek.
Etapa Slavkov u Brna–Valašské Klobouky,
která měřila 145 km, zavedla účastníky k Hodějicím a odtud dále po cyklostezce do Bučovic, Ždánic, Kyjova, Bzence, Veselí nad
Moravou a cílem etapy byly Valašské Klobouky. Členy pelotonu, který vedl Josef Zimovčák na vysokém kole, byli mj.
i prof. P. Pafko, J. Kaláb, z cyklistické veteránské asociace J. Králík a J. Miklenda, I. Křivánek na drezíně a další osobnosti cyklistiky
a veřejného života. Kromě Ivana Křivánka doprovodili aspoň kousek peloton i další Slavkováci a mezi nimi nechyběl ani starosta města
Michal Boudný.

Charitativní veřejné cyklotour Na kole dětem
odstartovala 3. června v Aši. Peloton cyklistů už
projel téměř celou Českou
republikou a v sobotu by
měl 13. června dorazit do
cíle v Bruntálu. Populární
velocipedista Josef Zimovčák se při organizování
cyklotour
řídí
mottem „My, kdo máme
štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho
mají méně“ a dále říká:
„V České republice je
ročně diagnostikováno
okolo 300 dětí se závažným onkologickým onemocněním. Naše nadace
pomáhá prostřednictvím

charitativní cyklojízdy financovat rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě.“ red.

Etapu odstartoval S. Juránek • Foto: J. Sláma
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14. řádná schůze RM – 20. 5. 2015
1. RM schvaluje poskytnutí příspěvku spolku Atletika Slavkov u Brna, z.s., ve výši 9000 Kč a souhlasí
s užitím znaku města na dresech Atletiky Slavkov
u Brna.
2. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s manžely Ing. Josefem Gondou a Ing. Marií Gondovou.
3. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – poliklinika 2010 45/551, která byla uzavřena s MUDr. Pavlem Šmérkem. RM současně
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna,
Malinovského 551, ordinace č. 2.17 v I. NP o celkové
výměře 22,60 m2, s přepočtem na jeden ordinační den
v týdnu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno
ve výši 900 Kč/m2/rok.

4. RM odkládá materiál Pronájem bytu č. 1, Palackého nám. 123 do své příští schůze.
5. RM pověřuje odbor bytového a tepelného hospodářství k uzavírání nájemních smluv v Domě s pečovatelskou službou s výjimkou uvedenou dle čl. 10, odstavce
6 ,,Pravidel pro pronájmy obecních bytů“.
6. RM odkládá materiál Zajištění služeb BOZP a PO.
7. RM dokládá materiál Pojištění odpovědnosti zastupitelů města a žádá o vyjádření k této věci finanční výbor.
8. RM předkládá ZM k projednání návrh změny Jednacího řádu ZM.
9. RM bere na vědomí zápis č. 2/2015 z jednání komise pro zahraniční vztahy.
10. RM bere na vědomí zajištění prázdninového provozu v MŠ Zvídálek.
11. RM souhlasí s organizací zajištění stravování dětí

v době prázdninového provozu MŠ Zvídálek od 1. 7. do
24. 7. 2015.
12. RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v MŠ
Zvídálek na školní rok 2015/2016 v rozsahu uvedeném
ve zprávě.
13. RM schvaluje výjimku z počtu dětí v logopedické
třídě Sluníčka v MŠ Zvídálek na školní rok 2015/2016
v rozsahu uvedeném ve zprávě.
14. RM schvaluje doplnění zarybňovacího plánu pro
revír 461 014 CÉZAVA 2A – Cukrovarská nádrž o amura
bílého.
15. RM ukládá starostovi vstoupit v jednání se zhotoviteli díla „Obnova historických alejí Slavkov u Brna“
a „Obnova komplexu zámeckého parku a historických
alejí Slavkov u Brna“ ve věci řešení možností převzetí
díla.

4. řádné zasedání ZM – 15. 6. 2015
1. ZM při příležitosti ukončení výkonu funkce ředitele
Technických služeb Města Slavkova u Brna po 25 letech
uděluje panu Radoslavu Lánskému cenu města za jeho
podíl na rozvoji a současné podobě města.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za I. čtvrtletí 2015.
3. ZM schvaluje rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2015.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2015.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření příspěvkových
organizací TSMS a ZS-A za I. čtvrtletí 2015.
6. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 16 - Dotace
SMO, č. 18 - Restaurátorský záměr, č. 19 - Dotace - Lesní
hospodář, č. 20 - Přeúčtování položky č. 115 - Slavkovský zpravodaj, č. 21 - Standardizace sociálně-právních
služeb ORP, č. 22 - Odvody z loterií a jiných podobných
her, č. 23 - Rozpočtování příjmů, č. 24 - Vyrovnání výdajů podle výkazu FIN 2-12 - Dopravní obslužnost, č. 25
- ZS-A - Hospodářský výsledek, č. 26 - Účelový příspěvek
ZS-A - Financování oslav 600 let výročí a úpravy aktuálních výstav, č. 27 - IR - Retenční nádrž Tyršova, č. 28
- Dešťové vpusti, č. 29 - IR - Navýšení položky č. 90 Nemovitosti - znalecké posudky, poplatky za vkladové
řízení, daň.
7. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 4990 orná
půda o celkové výměře 3042 m2 v k. ú. Slavkov u Brna
z majetku města do majetku společnosti PEGAS GONDA
s.r.o., za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
600 Kč/m2 (celkem za 1 825 200 Kč). Náklady spojené
s převodem nemovitosti uhradí žadatel.
8. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 30 - Přijetí
daru Kentico software, s. r. o., č. 31 - Dotace - Lesní hospodář, č. 32- Dotace SPOD - doplatek roku 2014, č. 33 Dotace SPOD 2015, č. 34 - Efektivní elektronický úřad.
9. ZM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění
3. komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov
u Brna 2013/2014.
10. ZM schvaluje základní parametry smlouvy o dodávce tepla s SBD Žuráň a bere předloženou informaci
na vědomí.
11. ZM vydává Změnu č.1 regulačního plánu zóny Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna.
12. ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 k plánovací
smlouvě ze dne 3. 4. 2013 ve věci výstavby infrastruktury
v lokalitě pod Zlatou horou.
13. ZM schvaluje uzavření předložené darovací smlovy
na předání veřejné infrastruktury na ulici Větrná do majetku města z majetku společnosti SKR stav s.r.o.
14. ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu
vlastnictví nemovitých věcí mezi společností Vodovody
a kanalizace Vyškov, a. s. jako prodávající a městem Slavkov u Brna jako kupující, v předloženém znění a Svěřeneckou smlouvu mezi městem Slavkov u Brna jako
kupujícím, společností Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s. jako prodávající a Mgr. Martinem Bauerem, advo-

kátem jako svěřeneckým správcem, v předloženém
znění. Správní poplatek za návrh na vklad uhradí město
Slavkov u Brna jako kupující.
15. ZM schvaluje nabytí nemovité věci – pozemku
parc. č. 3611/2 zahrada o výměře 105 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna za kupní cenu 20 Kč/m2 (celkem za 2100 Kč) do
majetku města Slavkov u Brna.
16. ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1787/51
orná půda o celkové výměře 162 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z majetku města do vlastnictví manželů Víta a Soni Jeklových, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 1500 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti uhradí žadatelé.
17. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 760/4
zahrada o výměře cca 60 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví paní Veronice Brázdilové za
cenu obvyklou ve výši 418,66 Kč/m2 (celkem za
25 120 Kč) stanovenou znaleckým posudkem č. 3256001-2015 a za podmínky vybudování předzahrádky s pergolou do jednoho roku od podpisu smlouvy a za
podmínky zřízení práva služebnosti cesty přes pozemek
ve prospěch vlastníků sousedního pozemku parc. č. 756/4
zahrada v k.ú. Slavkov u Brna. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí žadatelka.
18. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-

zemku parc. č. 106 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapky.
19. ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě – splaškové
kanalizace v lokalitě Zelnice se společností Kaláb – stavební firmy, spol. s r.o., na části pozemku parc. č. 354/15
orná půda v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené situace.
20. ZM ukládá RM zahájit jednání s vlastníky pozemků,
na kterých se nachází veřejná komunikace v lokalitě ulice
Slovákova ve Slavkově u Brna ve věci výkupu za kupní
cenu ve výši max. 300 Kč/m2.
21. ZM schvaluje změnu Jednacího řádu zastupitelstva
města v § 6 odst. 2 v předloženém znění.
22. ZM bere předloženou informaci ve věci správních
žalob – kompostárna na vědomí a souhlasí s navrženým
postupem.
23. ZM bere na vědomí zápisy ze zasedání kontrolního
výboru a z kontroly konané na ZŠ Komenského a ukládá
RM řídit se doporučeními kontrolního výboru.
24. ZM volí členem finančního výboru Mgr. Vladimíra
Soukopa (Nestraníci).
25. ZM bere předloženou informaci z finančního výboru na vědomí.
26. ZM bere na vědomí plnění Programu rozvoje
města na rok 2015.

13. mimořádná schůze RM – 15. 6. 2015
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č.:
30 - Přijetí daru Kentico software, s. r. o., 31 - Dotace Lesní hospodář, 32- Dotace SPOD - doplatek roku 2014,
33 - Dotace SPOD 2015, 34 - Efektivní elektronický úřad.
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření Kupní smlouvy
o převodu vlastnictví nemovitých věcí mezi společností
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. jako prodávající
a městem Slavkov u Brna jako kupující a Svěřeneckou
smlouvu mezi městem Slavkov u Brna jako kupujícím,
společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. jako prodávající a Mgr. Martinem Bauerem, advokátem jako svěřeneckým správcem. Správní poplatek za návrh na vklad
uhradí město Slavkov u Brna jako kupující.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce tepla
s družstvem Žuráň, stavební bytové družstvo, za podmínky schválení základních parametrů smlouvy v ZM.
4. RM zrušuje své usnesení č. 430/15/RM/2015 ze dne
3. 6. 2015 (zpětvzetí správních žalob) a předkládá ZM
na vědomí zprávu týkající se odvodu za porušení rozpočtové kázně ve věci kompostárny. RM současně bere předloženou informaci na vědomí a souhlasí s navrženým
postupem.
5. RM souhlasí s uzavřením dodatku pojistné smlouvy
k majetku města Slavkov u Brna na díla „Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí – Slavkov
u Brna“ a „Obnova historických alejí – Slavkov u Brna“.
RM současně ukládá řediteli TSMS zajistit následnou péči

na prováděné díla „Obnova komplexu zámeckého parku
a historických alejí – Slavkov u Brna“ a „Obnova historických alejí – Slavkov u Brna“ v koordinaci s odborem
životního prostředí.
6. RM souhlasí s výběrem dodavatele produktu pojištění odpovědnosti zastupitelů města od společnosti
Česká pojišťovna, a. s., a souhlasí s uzavřením pojistné
smlouvy.
7. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v programu
Individuální dotace JMK 2015 pro Napoleonské hry 2015
a s uvolněním finančních prostředků ve výši 170 000 Kč
v rámci schváleného rozpočtu města.
8. RM bere na vědomí řešení dopravní situace pro zajištění plynulého provozu při Oldtimer festivalu 2015. RM
dále souhlasí s vytvořením přechodných parkovišť pro
návštěvníky Oldtimer festivalu 2015 dle uvedené specifikace.
9. RM schvaluje služební cestu Ing. Marie Jedličkové,
Mgr. Petra Kostíka a člena komise rady města pro zahraniční vztahy Ing. Ladislava Jedličky do polského partnerského města Sławkov v termínu 20. a 21. 6. 2015
a použití soukromého osobního vozidla na tuto cestu.
RM dále schvaluje služební cestu Michala Boudného,
Ing. Marie Jedličkové, Mgr. Petra Kostíka, Bc. Libora Eliáše a případně členů ZM do francouzského partnerského
města Darney v termínu 27. 6. 2015 a použití služebního
osobního vozidla města na tuto cestu.
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15. řádná schůze RM – 3. 6. 2015
1. RM doporučuje ZM vzít plnění Programu rozvoje
města na rok 2015 na vědomí.
2. RM schvaluje poskytnutí příspěvku PC Austerlitz
1805 ve výši 10 000 Kč a souhlasí s užitím znaku města.
3. RM doporučuje ZM dát souhlas s nabytím nemovité
věci – pozemku parc. č. 3611/2 zahrada o výměře 105 m2
v k.ú. Slavkov u Brna za kupní cenu 20 Kč/m2 (celkem za
2100 Kč) do majetku města.
4. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 760/4 zahrada o výměře cca 60 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna za cenu obvyklou ve výši 418,66 Kč/m2
(celkem za 25 120 Kč) stanovenou znaleckým posudkem
a za podmínky vybudování předzahrádky s pergolou do
jednoho roku od podpisu smlouvy a za podmínky zřízení
práva služebnosti cesty přes pozemek ve prospěch vlastníků sousedního pozemku parc. č. 756/4 zahrada v k.ú.
Slavkov u Brna. Náklady spojené s převodem nemovitosti
uhradí žadatelka.
5. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem pozemku parc. č. 4990 orná půda o celkové výměře
3042 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 600 Kč/m2 (celkem za
1 825 200 Kč). Náklady spojené s převodem nemovitosti
uhradí žadatel.
6. RM ukládá odboru IR vyžádat od žadatelů o koupi
pozemku část parc. č. 354/18 a část parc. č. 354/29
o celkové výměře cca 350 m2 a pozemku část
parc. č. 354/18 a část parc. č. 354/23 o celkové výměře
cca 200 m2 v k.ú. Slavkov u Brna smlouvu o budoucí
kupní smlouvě na stavbu parkoviště, kde žadatelé budou
budoucím vlastníkem v případě nabytí uvedených pozemků do vlastnictví.
7. RM doporučuje ZM schválit uzavření předloženého
návrhu darovací smlouvy na předání veřejné infrastruktury na ulici Větrná do majetku města z majetku společnosti SKR stav s.r.o.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na
části pozemku parc. č. 3773/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba
s názvem „Slavkov, kabelová skříň NN Potáček“).
9. RM schvaluje navýšení nejvyššího povoleného počtu
dětí ve školní družině ze 120 na 150 s účinností od
1. 9. 2015.
10. RM schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
školní družinu, jejíž činnost vykonává ZŠ Komenského náměstí o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí ze 120
na 150 v mimořádném termínu s účinností od 1. 9. 2015.
11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke stávající nájemní smlouvě ze dne 11. 6. 2012 se společností Rostěnice a. s., kterým se celkové roční nájemné zvýší na
částku 185 788 Kč.
12. RM ukládá odboru IR zajistit společné jednání
s navrhovateli i s vlastníky sousedních nemovitostí ve
věci zpřístupnění zahrad z ulice Zámecká ve Slavkově
u Brna za účasti starosty města.
13. RM ruší vzhledem k finanční náročnosti výběrové
řízení na akci „Úprava přechodu na ulici Malinovského,
Slavkov u Brna“.
14. RM ukládá místostarostce dopracovat předložený
návrh řešení reklamních zařízení na Pal. náměstí s odborem IR a příspěvkovou organizací ZSA.
15. RM souhlasí poskytnutím prostor aleje vedle zámecké zdi spolku Malé korálky, soukromé školky a spolku
pro volný čas, V Sídlišti 29, 683 01 Rousínov za účelem
konání cyklotour s Josefem Zimovčákem v termínu
14. 6. 2015.
16. RM souhlasí s poskytnutím prostorů vedle restaurace Bonaparte a ve Svojsíkově parku na pořádání akce
Mini-MĚSTEČKO Apoštolské církvi, KC NADĚJE Bučovice,
v termínu od 27. do 29. 7. 2015.
17. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
o výměře 6 x 6 m společnosti DELTA REAL ESTATE, s.r.o.,
v dolní části Palackého náměstí před domem č. p. 77 ve
Slavkově u Brna k propagačním účelům ve čtvrtek 25. 6.
2015 v době od 12 od 18 hod. za užívání veřejného prostranství.

18. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na služby
na akci „Slavkov u Brna – Komunitní dům seniorů“
a uvedený okruh subjektů k oslovení podání nabídek.
19. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo a licenční
smlouvy se společností LIVINGSTAV s.r.o., na zpracování
projektové dokumentace řešící výstavbu skateparkového hřiště na fotbalovém stadionu za cenu 54 450 Kč
vč. DPH.
20. RM bere předloženou žádost na vědomí a ukládá
odboru KT dojednat s panem Zvonkem podmínky partnerství na akci Gulach open.
21. RM ukládá Petru Zvonkovi předložit RM návrh
provozu veřejných WC u městského kina.
22. RM odkládá materiál Pojištění – Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí – Slavkov u
Brna.
23. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor – poliklinika č. 14/551, se
společností ALERGOLOGIE Vyškov s.r.o.
24. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1,
Palackého nám. 123, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 7 let a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2. RM současně schvaluje uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu.
25. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 30. 6. 2014 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1237,
Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 30. 6. 2018 za smluvní nájemné
60 Kč/m2.
26. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 2. 6. 2014 k bytu č. 6, Sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení nájmu
bytu na dobu určitou, a to do 31. 5. 2018 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.
27. RM doporučuje ZM vydat Změnu č.1 regulačního
plánu zóny Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna.
28. RM schvaluje uzavření smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti
měst CONCENTUS MORAVIAE se společností Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
29. RM souhlasí se zpětvzetím dvou správních žalob
vedených Krajským soudem v Brně týkajících se vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně (veřejná
zakázka – kompostárna) za předpokladu, že zastupitelstvo město nevyjádří s tímto postupem nesouhlas. RM
současně předkládá ZM k projednání další postup ve
věci vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
(veřejná zakázka – kompostárna).
30. RM nesouhlasí s vyvěšením moravské vlajky dne
5. 7. 2015.
31. RM souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci při pořádání akcí ve Slavkově u Brna v roce 2015
v předloženém znění.
32. RM souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Zámek Slavkov – Austerlitz.
33. RM bere na vědomí informace o konání akce s ohňostrojem v zámeckém parku dne 18. 6. 2015.
34. RM schvaluje přijetí knižního daru od nakladatelství Moravská Bastei MOBA, s.r.o.
35. RM odkládá řešení dopravní situace a parkování
při Oldtimer festivalu 2015.
36. RM schvaluje vyřazení majetku z evidence příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz dle
předloženého soupisu z vyřazovacího protokolu.
37. RM zrušuje usnesení č. 1015/79/RM/2014, část III:
Rada města pozastavuje ZS-A čerpání mzdové položky
odměny bez předchozího souhlasu zřizovatele.
38. RM bere na vědomí vrácení prostředků ve výši
140 000 Kč na rezervní fond školy a schvaluje napojení
zbývajících prostředků na projektovém účtu na rozpočet
školy do položky DDHM.
39. RM doporučuje ZM při příležitosti ukončení výkonu funkce ředitele Technických služeb Města Slavkova
u Brna po 25 letech udělit panu Radoslavu Lánskému
cenu města za jeho podíl na rozvoji a současné podobě
města.
40. RM schvaluje program 4. řádného zasedání zastupitelstva města.

41. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 4-2015.
42. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
na parc. č. 3779 a 3425/3 za účelem konání závodů motocyklů do vrchu slavkovskými serpentinami dne 6. 6.
2015 od 9 do 15 hod. Prostranství bude sloužit jako depo
a parkoviště účastníků závodu. Za užívání veřejného prostranství bude vybrán poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích. Současně rada
města žádá pořadatele, aby příští obdobné žádosti podal
alespoň 2 měsíce před plánovanou akcí, aby mohla být
dostatečně předem informována veřejnost o případných
omezeních.
43. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:
č. 19 - Dotace - Lesní hospodář, č. 20 - Přeúčtování položky č. 115 - Slavkovský zpravodaj, č. 21 - Standardizace
sociálně-právních služeb ORP, č. 22 - Odvody z loterií a jiných podobných her, č. 23 - Rozpočtování příjmů, č. 24 Vyrovnání výdajů podle výkazu FIN 2-12 - Dopravní obslužnost, č. 25 - ZS-A - Hospodářský výsledek, č. 26 - Účelový příspěvek ZS-A - Financování oslav 600 let výročí
a úpravy aktuálních výstav, č. 27 - IR - Retenční nádrž
Tyršova, č. 28 - Dešťové vpusti, č. 29 - IR - Navýšení položky č. 90 - Nemovitosti - znalecké posudky, poplatky
za vkladové řízení, daň.
44. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem pozemku parc. č. 1787/51 orná půda o celkové výměře
162 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 5163-434/13 ve výši 1500 Kč/m2.
Náklady související s převodem nemovitosti ) uhradí žadatelé.
45. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1
k plánovací smlouvě ze dne 3. 4. 2013 ve věci výstavby
infrastruktury v lokalitě pod Zlatou Horou. RM ukládá
odboru KT po vyjádření finančního výboru předložit
zprávu o nestandardních nájemních vztazích ZM.
46. RM bere na vědomí zápis z komise pro životní prostředí č. 10/2015.
47. RM bere na vědomí vyřazení movitého majetku –
kartotéky, inventární číslo 21358 v pořizovací ceně
27 179 Kč a inventární číslo 20255 v pořizovací ceně
25 119,80 Kč a schvaluje odprodej výše uvedeného movitého majetku za navrhovanou cenu dle aktuálních ceníků 308 Kč za 1 kus.
48. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek na akci: „Slavkov u Brna – stanice HZS a JmK
a JSDH Slavkov u Brna“ rozhoduje o vyloučení z dalšího
procesu zadávání veřejné zakázky: uchazeče Ateliér Velehradský, s.r.o., z dalšího procesu zadávání veřejné zakázky z důvodu chybějící požadované smlouvy o dílo
a licenční smlouvy a uchazeče STATIKA – DYNAMIKA
s.r.o., z důvodu nevyjasnění identifikace uchazeče. RM
dále schvaluje na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Slavkov u Brna – stanice HZS
a JmK a JSDH Slavkov u Brna“ přidělení zakázky uchazeči Promed Brno, s.r.o., za nabídkovou cenu 713 900 Kč
vč. DPH a uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy
s uvedeným subjektem.
49. RM ukládá odboru ŽP odpovědět na nabídku Jihomoravského kraje s tím, že obec s rozšířenou působností Slavkov u Brna se zapojí do spolupráce na tvorbě
digitálního povodňového plánu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna.
50. RM ruší výběrové řízení z důvodu uvedených ve
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce ulice Smetanova III.etapa – Slavkov u Brna“
a schvaluje zahájení veřejné zakázky dle přiložených zadávacích podmínek. TM současně schvaluje uvedený
okruh subjektů k oslovení podání nabídek a komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek.
51. RM svěřuje podle § 102 odst. 3 zákona o obcích
městskému úřadu, odboru sociálních věcí, rozhodování
o vydání souhlasu obce podle § 33 odst. 6 z.č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Bc. Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz
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Příjemná změna v dopravě
Pozitivní změna nastala v jízdním řádu linky
630: Hodějice–Slavkov u Brna–Hodějice. Od
14. června 2015 zastavují všechny autobusy
u polikliniky. Platí to pro večerní hodiny i pro
spoje v nepracovních dnech. Toto opatření

umožní dojíždějícím z Brna přestoupit na železniční stanici, případně na autobusovém nádraží na spoj jedoucí až k poliklinice. Týká se
například vlaků odjíždějících z Brna v 15.48,
M. Jedličková
16.47, 18.15 a 22.48 h.

Návaznosti spojů IDS v pracovní dny od 14. 6. 2015

6/2015

Občanské průkazy si můžete
nově vyřídit i v pátek
Z důvodu nárůstu agendy na oddělení pro
vyřízení občanských průkazů městský úřad posiluje přepážku o jednu pracovnici. Doposud
zde totiž jedna úřednice obsloužila každý
úřední den průměrně 110 klientů. Díky tomuto
opatření toho nyní zvládneme nejen více
a rychleji, ale můžeme také rozšířit naše
služby. Občanské průkazy a vše kolem nich
nyní můžete vyřídit i v pátek do 13 hodin.
Městský úřad nyní také hledá úspory pro
otevření nové přepážky pro občanské průkazy
a pasy.

Svoz odpadu 6. července
Ve státní svátek, v pondělí dne 6. července
2015, bude společnost RESPONO, a. s., provádět svoz komunálního odpadu ve Slavkově
u Brna dle stanoveného harmonogramu. Nebude však možné odevzdat odpady do sběrného dvora na Zlaté Hoře č. p. 1469 – v tento
den zůstane dvůr uzavřen.
Ing. Kubešová, odbor ŽP

Prodej známek na popelnice

Sportovec roku 2014
Při příležitosti Dnů Slavkova byli ocenění
také významní sportovci našeho města za jejich úspěchy v roce 2014 i dosavadní práci.
Přestože poděkování patří všem, kteří sportují
a zviditelňují tak jméno Slavkova u Brna,
rozhodlo se vedení města udělit cenu Sportovec roku následujícím lidem. Jména byla vybrána komisí pro sport a volný čas na základě
nominací jednotlivých klubů a zájmových
skupin. S jednotlivými osobnostmi vás budeme postupně seznamovat.
Nejlepší sportovec ve věku:
6–10 let
Marek Hrubý
(čestné uznání Kristýna Slaninová)
10–15 let

Sabina Macharová
(čestné uznání Adam Kosík)
15–18 let
Tomáš Přichystal
(čestné uznání Kateřina Kalášková)
Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let
Glitter Stars (čestné uznání Atletika Slavkov)
Sportovní počin roku
Svatopluk Matuštík za 2. místo na MS v zimním plavání v Ťumeni a trvalou propagaci
zimního plavání
Sportovec s nejlepší reprezentací města
Slavkov u Brna
Pavel Boudný
Vedoucí mládeže
vs
Mgr. Renáta Macharová

12. mimořádná schůze RM – 25. 5. 2015
1. RM ruší své usnesení č. 194/8/RM/2015 z 8. schůze
RM ze dne 18. 2. 2015 a usnesení č. 303/11/RM/2015 z 11.
schůze RM ze dne 8. 4. 2015 (reklamace nádvoří zámku)
a ukládá odboru KT zahájit právní jednání vedoucí k vymáhání smluvní pokuty vůči společnosti IMOS Brno, a. s.,
z důvodu prodlení s odstraněním vad na díle „Přístupové
komunikace a parkoviště k zámku Slavkov – Austerlitz“.
2. RM souhlasí s uzavřením dohody s Petrou a Michalem Bočkovými o podmínkách vybudování zpevněné příjezdové plochy do garáže a 2 parkovacích stání na
pozemku města parc. č. 1744.
3. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku města parc. č. 525/1, která
zakládá právo stavebníka, Stavební společnosti Čáslava,
s.r.o., k realizaci vodovodních, kanalizačních a plynovodních přípojek v pozemku města parc. č. 525/1 pro 3 RD
na parc. č. 525/2 a 525/3.
4. RM souhlasí s výpovědí mandátní smlouvy uzavřené
dne 31. 7. 2013 mezi městem Slavkov u Brna jako mandantem a paní Veronikou Řihánkovou a schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností
Chládek požární servis, s.r.o.
5. RM uděluje v anketě Sportovec roku tyto ceny: Nejlepší sportovec ve věku: 6–10 let: Marek Hrubý – judo,
atletika (čestné uznání Kristýna Slaninová – cheerle-

ading), 10–15 let: Sabina Macharová – cheerleading
(čestné uznání Adam Kosík – biketrial), 15–18 let: Tomáš
Přichystal – cheerleading (čestné uznání Kateřina Kalášková – plavání). Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let:
Glitter Stars – cheerleading (čestné uznání Atletika Slavkov). Sportovní počin roku: Svatopluk Matuštík za 2.
místo na MS v zimním plavání v Ťumeni a trvalou propagaci zimního plavání. Sportovec s nejlepší reprezentací
města Slavkov u Brna: Pavel Boudný – cyklistika. Vedoucí
mládeže: Mgr. Renáta Macharová – cheerleading.
6. RM bere na vědomí informaci ve věci pravidel pro
volný pohyb psů na veřejném prostranství.
7. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi
Prof. MUDr. Milošem Táborským, CSc. FESC, MBA, jako
dárcem a městem Slavkov u Brna, jako obdarovaným.
8. RM určuje plat ředitelky příspěvkové organizace
Zámek Slavkov – Austerlitz Mgr. Evy Oubělické, DiS., dle
předloženého platového výměru.
9. RM jmenuje s účinností od 1. 6. 2015 pana Petra
Zvonka ředitelem příspěvkové organizace Technické
služby Města Slavkova u Brna.
10. RM schvaluje služební cestu PhDr. Vladimíry Zichové a Ing. Ivana Charváta na festival pažské krajky do
partnerského města Pag v Chorvatsku a použití služebního osobního vozidla města na tuto cestu.

Technické služby Města Slavkova u Brna
oznamují občanům, že známky na popelnice
na II. pololetí 2015 se budou prodávat v termínu
Od 1. do 31. 7. 2015
pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–16.30 h.
Od srpna běžné pokladní hodiny
pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–15.00 h.
Petr Zvonek, ředitel TSMS

Změna ordinační doby
MUDr. Josef Všetíček, Ph.D. (chirurgie-proktologie, s.r.o., Palackého n. 77 ve Slavkově
u Brna) oznamuje změnu ordinační doby:
Po
Út
St
Čt
Pá

11.30–17
8–12
8–12
8–12
8–13

13–17
13-16

Výsledky prvního ročníku
Podnikatelka roku 2014
Okresní hospodářská komora Vyškov na
slavnostním vyhlášení soutěže Podnikatelka
roku 2014 okresu Vyškov předala 7. října 2014
ocenění třem nejlepším a poděkovala dalším
dvanácti zúčastněným ženám z okresu Vyškov.
A jak nakonec soutěž vyhlášená v červnu
2014 a následně vyhodnocena šesti nezávislými porotci dopadla? Na první místě se umístila Bc. Lenka Broušková, která provozuje ve
Vyškově prádelnu Manela. Druhé místo obsadila Ing. Zdeňka Eywo Janská – vyškovská
cukrářka. Třetí místo vybojovala mimovyškovská podnikatelka Hana Paráčková se svým drnovickým květinářstvím. Mezi patnáctkou
podnikatelek byly i tři zástupkyně Slavkova –
Mgr. Martina Tesaříková, Michaela Rájová
a Iva Kopečná.
Oceněným byly předány ceny, které mohou
využít v podnikání. Městské úřady uvolnily reklamní prostor ve svých zpravodajích, aby podnikatelky mohly dál propagovat a rozvíjet své
ohk
podnikání.
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Novým ředitelem TSMS se stal Petr Zvonek
Rada města na základě doporučení personální agentury jmenovala nového ředitele Technických služeb města Slavkova. Stal se jím Petr
Zvonek. Dosud vedl místní organizaci Moravského rybářského svazu. Petr Zvonek nahradil
ve funkci Radoslava Lánského, který vedl příspěvkovou organizaci přes 25 let. Ten nyní odchází do důchodu.
„Pan Lánský odvedl v našem městě obrovský kus práce, za kterou mu děkujeme. Nebude
jednoduché pokračovat v jeho nasazení, kterým
často inspiroval i další města a obce. Věřím
proto, že nový ředitel to dokáže minimálně
stejně dobře,“ uvedl starosta města Slavkov
u Brna Michal Boudný.
Nový ředitel vzešel ze sedmi uchazečů, které
personální agentura podrobila náročným pohovorem a testy. Do své funkce nastoupil v pondělí 1. června 2015.
Rada města jmenovala za své půlroční působení již třetího ředitele příspěvkové organizace
města. Ani jednou to však nebylo kvůli nesouhlasu současného vedení radnice s předchozími
řediteli. Kromě Petra Zvonka jmenovali radní
na začátku března Janu Bangovou do čela
Domu dětí a mládeže. Výběrové řízení na tuto
pozici muselo být vypsáno kvůli tragickému
skonu předchozí ředitelky Ivany Olejníkové.
Novou ředitelku zámku Evu Obělickou zase
radní zvolili poté, co byl bývalým vedením
města odvolán ředitel Aleš Šilhánek.
Petru Zvonkovi jsme položili několik otázek:
• Už jste prohlásil, že o funkci ředitele technických služeb jste stál zejména proto, že máte rád
práci v terénu a máte Slavkov rád. Jaké další
předpoklady chcete v nové práci využít?
Již druhé volební období jsem předsedou komise Rady města pro životní prostředí, kde se

řeší mnoho témat týkajících se právě činnosti
technických služeb. Působím také jako jednatel
Moravského rybářského svazu, místní organizace Slavkov u Brna, která sdružuje rybáře ze
širokého okolí. Z hlavních úkolů, které řešíme,
je také chránit životní prostředí. Jsem v kontaktu s vedením mnoha slavkovských firem
a společností. Osobně a dobře znám vedení
a zaměstnance příspěvkových a neziskových
organizací města, pracovníky jednotlivých odborů (investic a rozvoje, životního prostředí)
a dalšími pro činnost technických služeb důležitými dodavatelskými firmami (VaK, Respono, Cestmistrovství, Elektro Pegas, Elektro
Durek, RWE, EON…)
• Budete navazovat na práci Radoslava Lánského, který byl ve funkci 25 let. Na co navážete
a co naopak chcete dělat „jinak“?
Dosavadní vedení a chod technických služeb
dle mého názoru nenaznačuje žádné závažné
problémy a nedostatky. Naopak fungují mnohem lépe než v jiných městech a obcích. Vždy
je ale co měnit k lepšímu. Zřizovatelem TS je
město, které má taktéž nové vedení a jsou na
něj kladeny nelehké úkoly. Zde očekávám vzájemné porozumění a následnou podporu.
• Jaké hlavní priority chcete řešit? Co podle vás
„hoří“ a co naopak chcete řešit dlouhodobě?
V začátku se chci důkladně seznámit s denní
operativou chodu technických služeb a hledat
možné změny ku prospěchu vedení této organizace. Správně zvolit, vybrat a doplnit stávající podstav zaměstnanců.
• Brzy se budou technické služby stěhovat do
nového objektu. Přinese tato změna i nějakou
změnu chodu samotných TS?
Nové prostory poskytnou především důstojnější sociální zázemí pro všechny zaměstnance,

Petr Zvonek

kteří doposud působili na různých odloučených střediscích. Velkou výhodou bude seskupení veškeré techniky na jedno místo.
• Už v sobotu se otevře koupaliště. Jaká je vaše
vize tohoto městského zařízení?
Třicáté výročí otevření koupaliště svědčí
o tom, že o jeho provoz bylo doposud dobře pečováno. Když k němu přirovnáme automobil,
tak je to velice slušně udržovaný veterán, který
ale musí jet celou sezonu na plný výkon. Bude
potřeba v co nejkratší době dokončit opravy
a modernizaci hlavních a podružných technologií. Následně zodpovědně kontrolovat a provádět preventivní a řádnou údržbu technologií
a celého vlastního areálu. Nabízí se také alternativa využití velkého množství odpadní vody
pro možnost sousedícího sportovního areálu. vs

Jak ohodnotit nebo zlepšit městský úřad?
Máte podnět, stížnost nebo řešíte problém,
který vám můžeme pomoci vyřešit? Podívejte se
na možnosti, jak nás kontaktovat nebo nám poslat zpětnou vazbu z vaší návštěvy na úřadě.
Víme, že úřad je zde pro vás a proto nám záleží
na tom, abyste byli s našimi službami spokojení.
1. Osobním dotazem, podnětem
Jednoduchou cestou komunikace s městským
úřadem a vedením radnice je samozřejmě osobní
kontakt. Pokud je pro vás složité za námi přijít,
můžete nás samozřejmě jednoduše kontaktovat.
Na stránkách města naleznete přehledně seznam
všech pracovníků s telefonním a emailovým
kontaktem. http://slavkov.cz/index.php/radnice/
urad/kontakty-uradu
2. Prostřednictvím boxu Dobrý úřad
Až uvidíte v chodbách a kancelářích měst-

ského úřadu žluté boxy a stojánky s nápisem
„Dobrý úřad“, neobcházejte je. Slouží k tomu,
abyste nám dali zpětnou vazbu na fungování
úřadu. Projekt Dobrý úřad, do kterého se zapojilo
více radnic, má za cíl celoročně vnímat vaše názory a podněty nejen na konkrétního úředníka,
ale i na celý odbor a tedy i chod celé instituce.
Princip hodnocení je jednoduchý. V každé
kanceláři má zaměstnanec úřadu na stole ve stojáncích malé žluté vizitkové kartičky s prostorem
pro vyplnění vašeho emailu a termínu návštěvy.
Když skončíte jednání, vezměte si kartičku a vyplňte ji. Při odchodu z úřadu ji pak hoďte do žlutého boxu s označením „Dobrý úřad“. Za pár dní
vám na uvedený email dorazí jednoduchý formulář, kde pohodlně odkliknete nebo vypíšete odpovědi na otázky týkající se chování úředníka,

jeho ochoty a vstřícnosti pomoci vám vyřešit vaši
situaci, jeho odborných znalostí apod.
3. Formulářem na webu města „Řekněte
to na rovinu“
Na hlavní stránce městských stránek je umístěn odkaz „Řekněte to na rovinu“. I zde můžete
jednoduše poslat své připomínky. http://slavkov.cz/index.php/reknete-to-na-rovinu
4. Facebookové stránky města
Vaše podněty registrujeme Na oficiálním facebookovém profilu města, kde se snažíme
brzy odpovídat a problémy řešit. www.facebook.com/slavkovubrna.

Podnikatelka roku okresu Vyškov
Okresní hospodářská komora Vyškov vyhlašuje soutěž v kategorii OSVČ Podnikatelka
roku 2015 okresu Vyškov. Podmínky soutěže:
• Žena podniká v okrese Vyškov jako fyzická
osoba (OSVČ).
• Nominaci může podat sama podnikatelky
či obce, zájmové organizace, obchodní partneři,
zaměstnanci.
• Nominovaná musí vyplnit přihlášku

(možno stáhnout na www.ohkvyskov.cz, kde
najdete i více informací).
• Uzávěrka soutěže je 31. 7. 2015 v 16 hodin.
• Odborná komise zástupců hospodářské komory, ÚP ČR a měst regionu vybere vítězku.
• Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne 27. 8. 2015.
Partneři soutěže jsou města Bučovice, Vyškov a Slavkov u Brna.

Hradišťan a Jiří Pavlica
Historické kulisy zámku dodají lesk kultovní
moravské cimbálové muzice Hradišťan. Krásné
lidové melodie a hudba Jiřího Pavlici se rozezní
vs
na nádvoří 31. července ve 20 hodin.
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Slavkov by bez svých aktivních občanů
nebyl tak malebné město
Stál v čele Technických služeb města Slavkova u Brna pětadvacet let. Za tu dobu byl
nejen u proměny technických služeb, ale i obrody v hlavách Slavkovanů. Zasadil se nejen
o profesionalizaci organizace, která zajišťuje
správu městských zařízení a veřejných prostor.
Zavedl ucelený systém pro sběr a zpracování
biologického odpadu, který je příkladem pro
ostatní obce. Spolu se svými kolegy pomohl
Radoslav Lánský navrátit Slavkovu jeho lesk
a malebnost. „Nepodařilo by se nám to však
bez podpory města, občanů, fungujících spolků
a organizací. Díky nim jsme se mohli soustředit
na údržbu velkých celků a pustit se i do desetiletí zanedbaného míst,“ tvrdí. Přestože Radoslav Lánský odchází do důchodu, své město
chce pomáhat zvelebovat dál. A nehodlá se
vzdát ani svých hlavních pracovních prostředků – kola a fotoaparátu.
• Jste jedním z nejdéle sloužících ředitelů
technických služeb ČR. Jaké byly vaše začátky
před 25 lety?
Vždycky jsem cítil potřebu Slavkovu pomáhat. Ještě před tím, než jsem se stal ředitelem
Technických služeb, jsem pracoval sedm let
jako technický náměstek Zeleniny Brno, která
sídlila v bývalých zámeckých kasematech, kde
je dnes napoleonská expozice. To byla pro mě
obrovská zkušenost. Měl jsem totiž na starost
technickou část okresního podniku. Budovy,
prodejny, sklady, dopravu po celém vyškovském okrese. Krátce po revoluci – v květnu
1990 – jsem se přihlásil do výběrového řízení
na ředitele technických služeb, kde jsem uspěl.
Těšilo mě, že jsem nebyl zvolen pouze radními
města, ale že o mém jmenování rozhodovali
i zaměstnanci. V této funkci jsem pak zůstal pětadvacet let.
• Lišily se tehdejší technické služby od těch
dnešních?
Velmi. Tehdy jsme totiž neměli na starost
„pouze“ údržbu města a jeho zařízení. Starali
jsme se také o svoz a organizaci odpadu
v celém slavkovském regionu, tedy 24 obcí.
Kromě klasické náročné „popelařiny“ jsme
také vypisovali pro obce ručně složenky a faktury. Odpad jsme tehdy vozili na skládky
v okolí. Svoji skládku měl dokonce i Slavkov,
kde dnes zajišťujeme celkovou regeneraci. Toto
období trvalo do roku 1994, kdy jsme předali
tuto činnost společnosti Respono.
• Pětadvacet let je z pohledu technického vývoje docela dlouhá doba. Jak byly tehdejší
Služby vybavené? Díváte se na to dnes jako na
„pravěk“?
Z dnešního pohledu ta doba byla skutečně zaostalá a jiná. Měli jsme zastaralou techniku.
Trávu jsme sekali mimo jiné i kosami. Naopak
jsme si ale nemohli stěžovat na zapojení samotných občanů, kteří se starali o veřejná prostranství. Na údržbu a činnosti, které děláme dnes,
jsme neměli tolik času. To všechno jsme tehdy
zvládli v podobném počtu lidí, jako máme dnes.
Podle toho ale také Slavkov tehdy vypadal.
• Dnes máme svá veřejná prostranství více
upravená?
Samozřejmě. Slavkov byl tehdy šedivý
a fádní. Z dnešního pohledu nevzhledný. Zeleň
nebyla udržovaná, aleje byly zarostlé. Napří-

klad alej mezi golfem a zámkem byla skoro neprůchozí. Zámecký park byl zarostlý. Kolem
Urbánku byla džungle. Koupaliště vypadalo
jako staveniště. Takže když se nám po předání
svozu odpadu rozvázaly ruce, mohli jsme se
pustit do zanedbaných části města. Je nádherné
si promítnout ten obrovský vývoj, který se za
těch dvacet let udál. Tehdy jsem tomu nemohl
ani věřit, že by se ze Slavkova stalo tak krásné
město. Už jenom třeba, jak se proměnil zámek
– ze šedivé chátrající budovy se stala opravdová perla.
• Když byl na začátku devadesátých let úklid
a údržba města závislá na práci a nadšení obyvatel, jak vnímáte zapojení se občanů do veřejných věcí dnes?
Slavkov je v tomto ohledu unikátní a výjimečný. Lidé zde vytváří fungující komunitu.
Spousta lidí je na své město hrdé, jsme patrioti.
Funguje tady spousta činných spolků a sdružení. A jsou to také slavkovské firmy a organizace. Spousta lidí je dnes ochotná udržovat
veřejné prostranství před svým domem. Takže
z tohoto pohledu i dnes město z jejich odpovědnosti a práce těží. Díky tomu se totiž do
údržby Slavkova zapojují desítky, stovky lidí,
kteří vytvářejí pozitivní obraz města. Jejich
práci by nemohly technické služby nikdy nahradit. Město by proto mělo tyto lidi i organizace podporovat a dávat jim najevo, že si jejich
práce váží.
• Technické služby jsou z dnešního pohledu
opravdu profesionální institucí. Kde jste se
jezdil inspirovat. Měl jste nějaký vzor?
Zpočátku jsme jezdili pro inspiraci do měst,
která jsou nám podobná. Líbilo se mi například, jak se o své město starají ve Zlíně, Hodoníně nebo v Břeclavi. S dalšími kolegy, v rámci
oborového sdružení, jsem pak absolvoval odborné exkurze po Evropě. A tam jsme si pak
posouvali laťku stále výš. Pro mě asi největším
vzorem z pohledu svozu a zpracování biologického odpadu bylo Bavorsko. S tamním ministerstvem životního prostředí jsme navázali
profesní družbu, takže jsem měl možnost jejich
systém vidět několikrát zblízka. A to bylo pro
mě velmi inspirativní, protože jsem vnímal, že
pohled na životní prostředí máme s Bavory
velmi podobný.
• Slavkov je z pohledu uvědomění lidí v třídění
odpadu a jeho využití unikátní. Už několikrát
jsme se umístili na předních příčkách soutěže
Křišťálová popelnice, která srovnává odpadové hospodářství všech měst a obcí v Česku.
Jak jste vnímal proměnu myšlení lidí v této oblasti?
Ano, v tomto ohledu jsme se neuvěřitelně
posunuli a změnili. Na začátku, když jsem jezdil do Německa, Švédka nebo Francie, tak jsem
měl pocit, že jejich myšlení a systém je pro nás
nedostižitelný. Dnes jsme však v některých
ohledech – zejména v oblasti zpracování bioodpadu – tuto hranici ještě překročili a zařadili
se na špičku. Takový posun jsem skutečně nečekal.
• Na co jste za těch pětadvacet let nejvíc
pyšný?
Dělá mi radost, že jsem měl možnost pracovat s celým kolektivem pro své město, které

Radek Lánský

Radoslav Lánský
Původem geodet se stal v roce 1990 ředitelem Technických služeb Města Slavkova u Brna. Působil i v předsednictvu společnosti RESPONO, a.s. Vyškov, která se stará
o odpadové hospodářství na území bývalého okresu Vyškov. Od února 2011 do 20. května 2015 byl místopředsedou představenstva.

mám tak rád. A samozřejmě mě těší, když se
podívám na vývoj, který technické služby prodělaly. Lhal bych, že nejsem pyšný na to, když
jsme vzorem pro města naší velikosti a obce
s podobnými problémy. Mám radost, že ten
zpočátku pro mě nedostižitelný evropský standard je dnes realitou. Ale to není pouze o mé
práci nebo o práci lidí v technických službách.
Velký vývoj k veřejnému prostoru se odehrál
i jinde – v hlavách Slavkovanů i organizací.
• Čím se ve Slavkově inspirují ostatní města?
Asi nejvíc je zajímá systém svozu, nakládání
a zpracování biologicky rozložitelných odpadů.
Byli jsme totiž jedni z prvních, kteří jsme využili evropské dotace na podporu tohoto systému. Za těch sedm let jsme proto nasbírali
mnoho zkušeností, které jsou pro ostatní cenné.
Není běžné, aby se na tak malém území odehrálo všechno od začátku až do konce. Kruh
s odpadem tady nejen začíná, ale i končí. Přitom celá produkce kompostárny se vrací zpět
do katastrálního území. Je unikátní, že devadesát procent produkce odebírá zdarma občan.
Mnoho kompostáren v Česku má totiž s odběrem problém.
• Jaké byly naopak limity vaší práce? Na co
jste nejčastěji naráželi?
Samozřejmě jsme často naráželi na to, že
jsme nebyli schopni udělat vše, co bylo v daný
moment potřeba. Velkou roli v tom samozřejmě
hrají peníze – možnosti rozpočtu města. Úkolů
a problémů je vždy několik a je nutné dát každému z nich pořadové číslo. Musíme se starat
nejen o veřejné travnaté plochy alejí, parků,
stadionu, ale také o nové plochy protipovodňové ochrany města. Máme na starosti mimo
jiné i zimní údržbu, veřejné osvětlení, padesát
kilometrů místních komunikací, včetně dešťové
kanalizace, koupaliště, správu hřbitova, technickou pomoc organizacím města atd.… Staráme se o aleje, park, biokoridory nad městem,
zajišťujeme společenské akce, staráme se o mo-
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biliář města, včetně dětských hřišť a sportovišť,
upravujeme polní cesty… Je krásné, že město
se stará o své okolí a investuje do nové výsadby, obnovy alejí a podobně. Druhou stránkou však je zajištění údržby. Z tohoto pohledu
odhaduji, že technickým službám v následujících letech přibude až třetina současné práce.
• Kdy jste zažil nejvypjatější dobu?
Asi nejnáročnější, emotivní a vypjaté chvíle
jsem zažil v roce 2010 při přívalech a povodních. Na jednu stranu jsme řešili obrovské
problémy a měli jsme mnoho práce. Na druhou
stranu jsem však zažil obrovskou soudržnost
a sounáležitost i od lidí, od kterých bych to
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nikdy nečekal. Přestože povodně nejsou radostnou událostí, ve mně však zůstal po odklizení
posledního bahna pozitivní pocit. Pochopil
jsem, že v našem městě mezilidské vztahy stále
fungují.
• Dlouhou dobu jste působil i jako zastupitel
města. Co bylo v této funkci nejnáročnější?
Obecně mám z vývoje města opravdu radost
a vnímám ho velmi pozitivně. Cítil jsem ale
velkou potřebu dát ostře najevo svou nevoli
proti lobby velkých developerů. Slavkov jsem
vždy vnímal jako idylické město pro bydlení ve
své historické podobě a charakteru. Proto mi
tak vadí postoj stavařů, kterým jde jen o jednu
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stránku věci, nikoli o město samotné. Asi nejvíc
jsem svůj vyhraněný boj vedl proti zástavbě za
Nerudovou ulicí, kde se mají stavět v nové záplavové zóně bytové domy. Bohužel tato záležitost není dodnes vyřešená. Nabyl jsem proto
dojem, že jsem neuhájil zájmy Slavkova jako
maloměsta v přirozených hranicích s dostupnou přírodou. A i to byl jeden z důležitých momentů, proč jsem z politiky vystoupil.
Přeji novému vedení i všem zaměstnancům
TS vše nejlepší při každodenním zajišťování
potřeb města.
Děkuji za rozhovor.
Veronika Slámová

Podnikatelé a odpady
Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají
odpady, je původcem odpadů. Při své činnosti
jsou podnikatelé povinni se řídit zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a dalšími právními
předpisy s ním souvisejícími.
Některé nejdůležitější povinnosti původce
odpadů:
1. Vyprodukované odpady zařazovat dle Katalogu odpadů (přiřadit odpadu název a katalogové číslo) a kategorií (O – ostatní, N –
nebezpečný odpad).
2. Odpady, které sám nevyužije, musí předat
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (např.
na skládku, kompostárnu, do výkupny sběrných
surovin nebo na místo zpětného odběru – zářivky, baterie, vysloužilé elektrospotřebiče).
3. Odpady na provozovně shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií (do nádob splňujících základní technické požadavky – viz
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).
4. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
5. Vést průběžnou evidenci o odpadech vlastních i převzatých a způsobech nakládání s nimi

(kam jsou předávány k odstranění, využití).
V případě produkce 100 a více kg nebezpečného odpadu, nebo 1000 a více tun ostatního
odpadu za kalendářní rok, musí původce zaslat
hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný rok, a to do 15. února následujícího roku.
Hlášení (příloha č. 20 zákona o odpadech) se
podává za každou samostatnou provozovnu a za
každý druh odpadu zvlášť elektronicky do systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností – viz www.ispop.cz).
Evidenci je nutné archivovat 5 let.

Odpady u Penny Marketu • Foto: archiv MÚ

Kroužky DDM

Vyhláška o volném pohybu psů
bude platit až příští rok
V dubnovém čísle zpravodaje informovalo
vedení města o zásadách a cílech, které by
měla plnit připravovaná vyhláška o volném pohybu psů na území našeho města. Vyhláška
měla začít platit ještě v průběhu letošního
roku, vedení města se však rozhodlo termín
posunout až na 1. ledna 2016. Z jednání konaného v květnu mezi zástupci města, chovateli
psů a mysliveckého sdružení vyplynuly totiž
ze strany chovatelů následující požadavky na
změny v návrhu vyhlášky:
• vynětí tzv. asistenčních psů z režimu vyhlášky,
• volný pohyb psů bez náhubku v prostorách
vymezených pro volné pobíhání psů
• rozšíření prostor vymezených pro volné pobíhání psů dle předloženého návrhu.
Požadavky budou tedy dále předmětem diskuse mezi zainteresovanými subjekty, především pak požadavek druhý a třetí. Hlavním
důvodem původně vytipovaných míst totiž byl
mimo jiné i předpoklad, že na těchto plochách
bude docházet k minimálnímu kontaktu s obyvateli města. Umožnit volný pohyb psů dle návrhu chovatelů i v některých ulicích města by
vyvolalo otázku, zda se nebezpečí ublížení na

Důležité upozornění: barevné kontejnery
pro tříděný odpad (papír, plast, sklo, obalový
kov) rozmístěné po městě jsou určeny pouze
pro fyzické osoby – tedy odpad z jejich domácností. Podnikatelé mohou tyto druhy vytříděných odpadů ze své podnikatelské činnosti
předávat zvolené oprávněné osobě na základě
smluvního vztahu, nebo mohou využít sběrný
dvůr ve Slavkově u Brna na Zlaté Hoře č. 1469,
kde odpady odevzdají za úplatu. Pokud podnikatelé zaplní kontejnery svým odpadem, může
pak stanoviště vypadat i tak, jak je vidět na přiloženém obrázku. Stejně tak nejsou určeny podnikatelům malé zelené otevřené kontejnery
umístěné v ulicích města pro sběr biologického
odpadu (listí, tráva, větve).
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní
a stravoven (zbytky tepelně zpracovaných jídel,
nezpracované suroviny, zbytky ovoce a zeleniny, fritovací olej a tuky) nepocházející z domácností nepatří do komunálního odpadu, nelze
ho vypouštět do kanalizace a dle ustanovení
§ 58 vyhlášky MZe ČR č. 299/2003 Sb. nesmí
být kuchyňské odpady používány ke krmení
zvířat. Tyto odpady mohou být využity např.
v bioplynové stanici. Ing. Kubešová, odbor ŽP

zdraví nebo ničení soukromého majetku naopak nezvýší. Mezi obyvateli by mohlo dojít
k diskuzím, proč některé ulice volný pohyb
psů umožňují a jiné ne. V souvislosti s tím je
vhodné zmínit, že právě v minulých dnech byl
zastupitelstvu města adresován dopis jedné
obyvatelky ze Sídliště Nádražní, která žádá
o nápravu a dořešení neustálého a opakovaného útěku dvou psů a jejich napadání kolemjdoucích.
Dalším důvodem pro posunutí termínu vydání vyhlášky je skutečnost, že město nemá
v současné době vybudovánu nezbytnou infrastrukturu pro pohyb psů zcela bez omezení, tj.
bez náhubku a bez vodítka, a dále zajištěn potřebný počet odpadových nádob na psí exkrementy, aby si chovatelé mohli plnit své
povinnosti vyplývající ze zákazu znečišťování
veřejného prostranství v souvislosti s pohybem
psů. Součástí infrastruktury by mělo být i vybudování oplocené plochy u ulice Litavská pro
možný volný pohyb psů, kde by byly umístěny
překážky pro výcvik.
O dalším vývoji této problematiky budou
občané nadále průběžně informováni.
Odbor KT

Předběžnou nabídku zájmového vzdělávání
(kroužků) DDM Slavkov u Brna ve školním
roce 2015/2016 si už v této době stáhnout z našich webových stránek ddmslavkov@tiscali.cz.
Nábor do zájmových kroužků bude probíhat
během září. Přihlášky si můžete vyzvednout
přímo v DDM Slavkov u Brna (poslední týden
v srpnu a během září). Pro otevření zájmového
kroužku se musí přihlásit nejméně 10 zájemců.
V příštím čísle zpravodaje přineseme seznam
nabízených kroužků.
Bližší informace získáte během září na tel.
číslech: 544 221 708 nebo 605 083 322. ddm

Hledáme vedoucí
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna
hledá vedoucí těchto zájmových útvarů: hra na
zobcovou flétnu, hra na kytaru, lukostřelba.
Požadujeme nejlépe pedagogické vzdělání,
zájem o práci s dětmi a patřičné dovednosti dle
pracovní náplně zájmového útvaru.
V případě zájmu volejte na tel. číslo: 605
ddm
083 322.

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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F. Červinka, E. Červinková, R. Červinka a L. Maňásek
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K. Gzelová, K. Klinkovská a M. Červinka

V. Klinkovská, K. Klinkovská a J. Jelínková

Absolventský koncert v ZUŠ F. France
Každoročně v květnu se v ZUŠ Františka
France zaplní koncertní sál rodiči, prarodiči
a přáteli, kteří přišli povzbudit letošní absolventy. Je 20. května a z tanečního sálu se line
jedna melodie za druhou, na chodbě postávají
hloučky příchozích a občas zaslechneme pár
vlídných a povzbudivých rad. V ovzduší se
vznáší tréma. Nedivme se. Málokdo totiž absolvuje za svůj život více jak jedenkrát.Všichni
se usadí a do sálu vchází pan učitel Martin
Uma, aby dnešní koncert uvedl. Tradičně mu
nechybí v mluveném proslovu vtip a lehký
nadhled. Tréma však pomalu mizí někam do
dálky a už přichází první účinkující.
Letošní absolventský koncert byl co do složení hudebních nástrojů velmi pestrý. Zazněla
zobcová flétna, kytara, baryton,housle, klavír,
keyboard, příčná flétna, bicí a nechyběl ani
zpěv. Myslím, že si každý z posluchačů mohl
najít nejen svůj hudební žánr či melodii blízkou svému uchu, ale i obohatit své zkušenosti
o spoustu informací. Program byl sestaven
velmi příjemně a dospěl i ke svému vrcholu.

2. ročník • Foto: archiv ZUŠ

A tak každý učitel mohl na závěr vystoupení
svého žáka veřejně poděkovat za uplynulé období, potřást pravicí a poděkovat za hudební
zážitek a poblahopřát čerstvému absolventovi
k jeho úspěchu. Malou pozorností byla květina
a plakát se jmény všech absolventů společně
s programem koncertu. Zazněly například
skladby Valentina, Mozarta, Bacha, Corelliho,
Weckla, Webera, ale i Mamma mia od legendární skupiny ABBA. A tak si pojďme nyní připomenout slavná jména všech absolventů:
Kateřina Jochmanová, Adam Hrbotický, Martin Mixa, Aleš Handrla, Vojtěch Dohnal, Veronika Klinkovská, Petra Gašperčíková, Jakub
Tauber, Monika Sotolářová, Bronislav Matyáš,
Kristýna Gzelová, Veronika Křížová, Lenka
Jeřábková a František Červinka.
Celý koncert vyvrcholil právě rodinným vystoupením posledního jmenovaného. Je vidět,
že rodina Červinkových hudbou žije a své děti
k hudbě vede zodpovědně.
Čtrnáct absolventů tak i letos dokázalo potvrdit kvalitní úroveň výuky na ZUŠ. Poděko-

4. a 5. ročník • Foto: archiv ZUŠ

vání patří všem korepetitorům a žákům, kteří
se podíleli na celkovém hudebním dojmu.
Velké díky náleží učitelům, kteří své absolventy odpovědně a s láskou přivedli až k tomuto hudebnímu výkonu. Stejně tak možná
i potěším leckteré srdíčko nejedné maminky,
když zmíním, že i my doma jsme to mnohdy
neměly jednoduché, když jsme všemožnými
způsoby hledaly možnosti svých kvalit v tom,
jak udržet a přesvědčit našeho miláčka, že i hra
na hudební nástroj se často ocitá v krizi. Jak
sladké bude ale vítězství, když naše ratolest
zatne zuby a do života si odnese cennou výbavu s myšlenkou, že z boje se přece neutíká.
A dnešní koncert je právě onou sladkou tečkou. Dokázali jsme to. Všichni. Je to naše společná radost a vítězství. O co nádhernější, když
se mluví o hudbě.
A proto odcházím z dnešního koncertu jako
hrdá matka, zároveň trochu dojatá, že jsme
došli až sem, dojatá a příjemně naladěná. Byl
to pěkný zážitek.
Bronislava Handrlová

6. a 7. ročník • Foto: archiv ZUŠ

Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ F. France
Tradice se mají ctít, a tak jsme se „tradičně“
opět po roce sešli v pátek 22. května.
Kdo? Všichni žáci tanečního oboru ZUŠ
Františka France, my rodiče, prarodiče, přátelé
a fanoušci paní učitelky Lenky Krahulové.
Kde? Ve velkém sále Společenského centra
Bonaparte (sál byl opět přeplněný).
A proč? Protože závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Františka France je každoroční pestrou přehlídkou všech druhů tanců
(klasického, lidového i moderního výrazového) i originálních kostýmů, kterou si nelze
nechat ujít. Je to výsledek celoroční dřiny, odříkání, píle a lásky k tanci a hudbě 130 dětí ve
20 vystoupeních pod vedením a v choreografiích paní učitelky Lenky Krahulové.
Celým tanečním odpolednem nás provázela
také „tradiční“, milá a vtipná moderátorka Monika Brindzáková. Na pódiu se předvedli nejmladší tanečnice a tanečníci v Etudě,

Popletené etudě a Tanci se šátky. Následovala
úspěšná a oceněná dvojice ze 3. ročníku S. Hamerníková a M. Hrubý ve skladbě Dva s úžasnými gymnastickými výkony. Klasické baletky
na „špičkách“ 4.–5. ročníku ve skladbě Piccizatto a 6.–7. ročníku ve skladbě Dolly. Lidové
tance Rejdovačka v podání žákyň 4.–5. ročníku, Starodávný v podání žákyň 6.–7. ročníku
a pásmo Viju, viju v podání nejmenších dětí
střídaly originální Pop corn 4. ročníku (výborné kukuřičné kostýmy), No name 5. ročníku na hudbu pana učitele Vodičky, Chaos
a řád 6.–7. ročníku i tajemný rituál Cursum
Perficio na hudbu Enyi v podání nejzkušenějších tanečnic z II. stupně. Pomyslnou „třešínkou na dortu“ bylo závěrečné vystoupení
žákyň II. stupně s hostujícím úspěšným tanečníkem (i v zámoří) J. Pospíšilem na skladbu
R. Martina Livin (poznali ji všichni, je z filmu
Shrek). Sál bouřil potleskem stejně jako v prů-

běhu celého tanečního odpoledne. Všechna vystoupení se moc povedla.
Na závěr byly vyhlášeny letošní absolventky
I. stupně tanečního oboru ZUŠ E. Večeřová,
A. Kocmanová a V. Šilerová a bouřlivý aplaus
patřil také skvělé a neúnavné paní učitelce
Lence Krahulové.
Všichni účinkující se spokojeností ze svých
výkonů opouštěli sál, všichni diváci byli pyšní
na své „tanečnice a tanečníky“, slovy moderátorky „ti se vám povedli!“ Ano, „ti se nám povedli“, jsme na ně pyšní. Jsme pyšní na to, že
máme ve Slavkově tak úspěšnou ZUŠ, kam
naše děti chodí rády a o výsledcích jejich studia na této škole se můžeme my (fanoušci) i široká veřejnost přesvědčovat i při mnoha jiných
kulturních akcích ve městě. Díky vám všem ze
ZUŠ Františka France!
A za rok zase. Těšíme se…
maminka A. Dvořákové
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Stárci • Foto: 3x archiv stárků

Svatourbanské hody se vydařily
Poslední květnový víkend jsme opět mohli
slavit Svatourbanské hody, tento rok šestnácté.
Začalo se tradičně v pátek stavěním máje a předáním hodového práva od pana starosty
Ing. Michala Boudného stárkům. Večer jsme se
mohli bavit při tanci a poslechu cimbálové muziky Májek v Zámecké restauraci.

V sobotu krojovaný průvod trochu pokazil
přívalový déšť. Muzikanti a stárci ale využili
přístřeší fary, kde se přečkalo nejhorší a potom
za sluníčka pokračovali vesele dál. Mezi již
známými slavkovskými kroji jste též mohli
mezi krojovanými zahlédnout nové slavkovské
ženáčské kroje. U pánů se se liší tmavou vestou

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty
a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

bez vonice a tmavými kalhotami. U ženského
je hlavním rozdílem tmavá plátěná sukně. Letošní rok nacvičili stárci verbířské pásmo pod
vedením Adama Blaháka. V příběhu pásma
jsme se přenesli přibližně o 110 let nazpět, kdy
mladí chlapci rukovali na vojnu a oslavují poslední chvíle v rodném městě. Začátek je velmi
prostý. Verbíř přichází s jasným úkolem odvést
mladé chlapce na vojnu. Děvčata se s hochy
chtějí rozloučit prostým kvítím, které jim připnou na památku na klopu vesty. Při čekání na
chlapce zpívají zamilovanou píseň „Slavkovský
pan farář“ s ojedinělým nápěvem právě ze Slavkova. Chlapci si s děvčaty zatančí odvedeneckou polku a taktéž předvedou tanec typický pro
naši oblast, Husara, ve kterém mají možnost
naposledy se předvést před shromážděním
města. Vše je ukončeno verbířem, který za
zpěvu odvedenců šikuje chlapce pryč na vojnu.
Večerní hodová zábava se jako každý rok konala v sálu SC Bonaparte. K poslechu a tanci
hrála DH Zlaťanka z Kobylnic. Za stárky mohu
říct, že jsme si zábavu opravdu užili a doufám,
že to tak bylo i u nekrojovaných účastníků. Vše
vyvrcholilo nedělní mší svatou v chrámu
Vzkříšení Páně a následným předáním hodového práva zpět panu starostovi. Tímto chci poděkovat všem, kdo se hodů účastnili nebo nás
jakýmkoli způsobem podporují.
Za stárky a chasu M. Melicharová
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

www.zamek-slavkov.cz

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

Collegium Marianum

Collegium Marianum

Fotoreportáž z oslav v rámci 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae – Festa Teatrale ve dnech 12.–14. června

Marco Beasley

Ohňové obrazy

Foto na straně: archiv ZS-A

Collegium Marianum

Collegium Marianum

Ohňostroje v zámeckém parku
Ve čtvrtek 18. června se konala v zámeckém
parku firemní akce, jejíž součástí bylo i slavnostní odpálení ohňostroje. Tento byl odpálen
ve 22 hodin. Původní plán, který byl v předstihu oznámen Radě města, dokonce počítal
s odpálením ve 22.30 hodin. Nicméně díky příznivým světelným podmínkám mohl být ohňostroj zahájen dříve, tj. ve zmiňovaných 22
hodin. Bohužel i tento čas mohl některým obyvatelům města způsobit nepříjemnosti a rušit
je vzhledem k pokročilejší hodině. V měsíci
červnu je déle světlo a není možné s ohňostro-

jem začínat před 22. hodinou, což v jiných měsících možné je a ZS-A to tak praktikuje např.
při Vzpomínkových akcích.
I přes tyto uvedené skutečnosti bych se
chtěla omluvit za Zámek Slavkov – Austerlitz
všem obyvatelům města, kterým tato situace
znepříjemnila jinak poklidný čtvrteční večer.
Zároveň mohu přislíbit, že ve spolupráci
s městem Slavkov u Brna zajistíme do budoucna včasné informování všech občanů
města se záměrem odpalování ohňostroje v zámeckém areálu.

Do konce roku 2015 jsou plánovány následující akce:
15. 8. Multimediální představení s ohňostrojem
v rámci Napoleonských her
5. 12. Multimediální představení s ohňostrojem
v rámci Vzpomínkových akcí
31. 12. Silvestrovský ohňostroj

Prosím sledujte náš Facebook, kde budou
vždy k dispozici nejaktuálnější informace
o plánovaných ohňostrojích, včetně času, kdy
budou odpáleny a místě odkud na ně bude nejIng. Jana Slouková, ZS-A
lepší výhled.
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Z operety do operety • Foto: 2x R. Lánský

Nádherný koncert Johann Strauss Orchestru
V sobotu 16. května v Historickém sále
zámku již po 16. zazněl oblíbený koncert Johann Strauss Orchestru die flotten Geister
„Z operety do operety“.
Zcela vyprodaný sál sledoval vynikající výkony sólistů Luisy Albrechtové, Milana Vlčka
a vůbec celého orchestru v čele s dirigentem

Klause Straubem a houslistou Jiřím Preisingerem, kteří si výbornou atmosféru v sále také
náležitě užívali. Známé a líbivé melodie z operet a muzikálů potěšily všechny přítomné
v sále a i po téměř třech hodinách si nadšené
obecenstvo žádalo přídavek. A když ansámbl
zahrál píseň od Jaromíra Vejvody „Škoda

Mezinárodní turnaj v pétanque

Hrůzostrašné prohlídky zámku

V sobotu 25. července proběhne v zámeckém parku Mezinárodní turnaj v pétanque
Grand Prix d’Austerlitz 2015. Tato francouzská hra, kdy se hráči snaží své hrací koule co
nejvíce přiblížit tzv. košonku neboli prasátku,
se bude hrát v zámeckém parku, jež bude jedním velkým hřištěm. Pétanque je hra, u které
nezáleží na věku nebo fyzické kondici, ale
která je zábavná pro hráče i přihlížející.
Přijďte podpořit své oblíbené hráče nebo se
jenom podívat a pobavit se. Vstup do parku je
Klára Čermáková, ZS-A
volný.

Kino Jas o prázdninách
Dovolujeme si upozornit vážené návštěvníky na prázdninový provoz kina Jas.
Červenec – nepromítá se
Srpen – Letní filmový festival v zámeckém
parku v termínu 1.–8. 8. Připraveno je osm
představení, další informace na obvyklých
místech. Těšíme se vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Přednáška o 2. světové válce
V úterý 26. května se konala přednáška
JUDr. Jana Kuxe v Rubensově sále slavkovského zámku s názvem Druhá světová válka na
jižní Moravě. Přednáška se uskutečnila u příležitosti 70. výročí od ukončení 2. světové
války. JUDr. Kux hovořil o událostech na jižní
Moravě ve spojitosti s partyzánským hnutím
a postupem Rudé armády k Brnu. Hodně pozornosti věnoval zvláště internačnímu táboru
ve Svatobořicích, o kterém napsal již dříve
publikaci.
Na podzim pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz cestovatelskou přednášku PhDr. Jiřího Horáka o jeho zážitcích a zajímavostech
z Íránu, což je země, která není příliš turisticky navštěvovaná, avšak skrývá pozoruhodné
památky starých civilizací.
Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

Překonejte strach a dejte svým nočním
můrám na frak! Přijďte v pátek 24. července
na Hrůzostrašné noční prohlídky Zámku Slavkov – Austerlitz. Morticie Addamsová vás provede svým sídlem s bohatou historií bolesti
a utrpení. Mimoto se také seznámíte s dalšími
zrůdnými obyvateli panství a možná budete
i pozváni na upíří svatbu (jako zákusek)…
Odvážné děti mohou zapadnout svými vlastními kostýmy, které jsou srdečně vítány (avšak
nejsou podmínkou). Svoji vizáž podtrhnou

lásky“, celý sál si začal prozpěvovat a tahle
polka nenechala nikoho z přítomných posluchačů chladným.
Dlouhotrvající potlesk potvrdil, že letošní
ročník byl jedním z nejlepších a opět za rok se
může slavkovské publikum těšit na tento
Hana Partyková, ZS-A
krásný koncert.

také malováním na obličej, které bude probíhat
přímo na zámku.
Prohlídka formou kostýmovaného představení proběhne v části trasy Historické sály
a Podzemí. Délka je přibližně 50 minut a z důvodu omezené kapacity je nutná předchozí rezervace na tel. 544 227 548. Prohlídka je
vhodná pro odvážnější děti v doprovodu rodičů. Těší se na vás průvodci zámku.
David Kučera, DiS., ZS-A

Antické léto na zámku
a Středověké prohlídky podzemí
Stejně jako minulý rok, i letošní červenec se
na Zámku Slavkov – Austerlitz ponese v duchu
antiky. Na základě příznivých ohlasů od našich
návštěvníků vás opět prohlídkovou trasou Historické sály, příp. Historické sály a salonky
provedou průvodci v antickém kostýmu a svůj
výklad zaměří na antickou mytologii, která se
na zámku objevuje nejen na freskách.
Současně se vrací také oživené prohlídky

podzemí, kde se můžete v horkých letních dnech
příjemně ochladit. Ve sklepních prostorách
zámku se dozvíte bližší informace o historii gotické komendy řádu německých rytířů a provede
vás rytíř nebo řádová sestra. Součástí prohlídky
bude také interaktivní ukázka rytířské zbroje.
Srdečně váš zveme na Zámek Slavkov –
Austerlitz a těšíme se na vás!
David Kučera, DiS., ZS-A

Zámecké svatební dny
Všichni ti, kteří plánují v příštím roce
svatbu, ale nejen oni, jistě ocení pozvánku na
Zámecké svatební dny, které proběhnou na
Zámku Slavkov – Austerlitz na přelomu září
a října, tedy v týdnu od 24. září do 1. října
2015. Díky této akci se prohlídková trasa
zámku promění z historické na svatební.
V jednotlivých místnostech bude vystaveno
vše, co je pro svatební den potřebné a důležité.
V rámci prohlídky se tak krátce seznámíte
s historií našeho zámku a svatebních obřadů,
prohlédnete si nádherné svatební šaty, slavnostně přichystanou svatební tabuli nebo např.

ukázky práce grafiků, floristů, fotografů, vizážistek, cukrářů a dalších. Prohlídková trasa
bude uzpůsobena tak, abyste si mohli prohlédnout zejména ta místa, kde se může na našem
zámku uskutečnit svatební obřad a to jak církevní, tak i civilní.
Vznešené a slavnostní prostředí slavkovského zámku je pro svatby jako stvořené. Tematicky vyzdobené interiéry s květinovou
výzdobou přilákají jistě nejen ty, které tento
významný den čeká, ale i ty, kteří mají rádi estetické prostředí.
Hana Partyková, David Kučera, DiS., ZS-A
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Probíhající výstavy na zámku
V prostorách zámku se v letních měsících
můžete těšit na krásné výstavy určené především pro dětské návštěvníky a nejenom pro ně:

nebo promítání dětských filmů. Výstava je přístupná souběžně s provozem zámku do 30. 8.
2015.

je do detailu promyšlená včetně nábytku a doplňků. Výstava je přístupná souběžně s provozem zámku do 6. 9. 2015.

Šperky • Foto: archiv ZS-A

Svět loutek • Foto: archiv ZS-A
Panenky • Foto: archiv ZS-A

Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše
Nádherná pohádková výstava pro děti je věnovaná známému ilustrátorovi, scénáristovi,
režisérovi a animátorovi Janu Karpašovi. Na
výstavě malé návštěvníky mimo jiné čekají didaktické pomůcky, loutky, knihy a ilustrace,
filmová scéna s kamerou a skříní na rekvizity

Výstava panenek v háčkovaných šatech
Tato výstava zaujme nejen děti, ale i obdivovatele ručních prací a zájemce o historii. Výstava je uspořádaná do tematických celků.
Panenky jsou tak oblečeny v historické módě
od antiky až do současnosti a jejich instalace

Výstava šperků a fotografií
V místnosti před kavárnou v období prázdnin návštěvníci mohou spatřit šperky Ireny
Lochmanové a fotografie Věry Kohoutové. Výstava je přístupná souběžně s provozem zámku
do 30. 8. 2015. Vstup volný.
Hana Partyková, ZS-A

Výlet dětí z MŠ lodí • Foto: 2x archiv školy

Dobrodružné výlety plné nezapomenutelných
zážitků v MŠ Zvídálek
Nezadržitelně se blíží konec školního roku
a s ním se krátí i počet dnů, které ještě děti
z MŠ Zvídálek společně prožijí. A mezi ty poslední třešničky na dortu patří i třídní výlety.
Pro děti jsou to příjemné chvíle plné dobrodružství, pro nás učitelky někdy i stresové okamžiky, zejména když se zrovna nevyvede
počasí, nebo když autobus nepřijedete tak, jak
má… Naše výlety však nejsou jen dílčí
atrakce, ale promyšlený komplexní soubor zajímavých aktivit, které tematicky navazují na
jednotlivé projekty a slouží k obohacení dětí
prožitky, novými zkušenostmi i nezapomenutelnými zážitky. Dovolte, abychom vás s některými z nich seznámili.
Do Hodonína na Pohádkovou plavbu lodí se
vydaly společně třídy Včeliček, Štěňátek, Motýlků a Koťátek. Loď Konstancie byla opravdu
pohádková. Po nastoupení na loď a příchodu
dvořanů s královnou, se z dětí stal její doprovod. Během poklidné plavby pozorovaly různé
pohádkové bytosti, které jim přátelsky mávaly.
Nečekaným dobrodružstvím však bylo přepadení lodi opravdovými piráty. Ale nebojte se,
poklad děti ubránily, piráty přemohly a krá-

lovnu Konstancii bezpečně dopravily zpátky
do přístavu.
Značným zážitkem pro třídy Berušek a Sluníček byl výlet do společnosti Kovosteel Recycling s.r.o. ve Starém Městě. Pro děti byl
v bývalém cukrovaru přebudovaném na Recyklační Ekologické Centrum připravený poučný
program o třídění odpadu, vláčkem Steelinkou
si projely celý areál, zařádily si na lodi Naděje
a odvážnější se mohli rozhlížet i z majáku Šrotík. Nakonec všichni v parku s úžasem obdivovali v Kovozoo plno nejrůznějších zvířátek
vyrobených z kovového odpadu.
Vůně léčivých bylinek a čajů provázela třídy
Berušky, Sluníčka, Broučci a Kuřátka zážitkovou exkurzí v Raráškově bylinkovém ráji při
návštěvě firmy Sonnentor s.r.o. v Čejkovicích.
Děti mohly nahlídnout do výrobny bio čajů
a koření, pokochat se krásou „Přírodní zahrady
svaté Hildegardy“ plné omamné vůně bylinek,
zábavnou formou namíchat a ochutnat čaje, zasoutěžit si. Odměněny byly drobnými dárečky
v podobě jejich fotografie a dětských čajů.
Nové nezapomenutelné poznatky ze života
koní, které byly umocněny i multikulturním

projektem spojeným se životem Indiánů, si
třída Kuřátek přivezla z návštěvy Šafářského
dvora ve Vyškově. Děti se setkaly se živými
zvířátky, dozvěděly se zajímavosti o chovu
koní, ale vrcholem byla zajisté jízda na opravdovém koňském hřbetě. Jako správní Indiáni
se do sedla odvážily úplně všechny, i ty nejmenší.
Na exkurzi spojenou se vzdělávacím pořadem Se zvířátky do vesmíru v Planetáriu Brno
se vypravila třída Motýlků a Broučků. Formou
pohádky se děti dověděly mnoho zajímavého
o hvězdách, Slunci, Měsíci, souhvězdích a dalších planetách.
A pokud se ptáte, jak takové výlety končí,
tak vám prozradíme, že v autobuse určitě poněkud unavenými, ale zase o nejeden zážitek
šťastnějšími dětmi. „Jsme všichni, jsme v pořádku!“ oddechne si nejedna paní učitelka. Rodiče se zase už nemohou dočkat, jaké „novoty“
jim jejich děti budou po příjezdu vyprávět.
A nám nezbývá, než přemýšlet a získávat nové
tipy a informace, na jaký zajímavý výlet vezmeme naše děti příště…
p. uč. Marie Vránová, MŠ Zvídálek

Milan Májek a syn

Prodejní doba:

HUTNÍ MATERIÁL

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

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

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

REZIDENCE
AUSTERLITZ
POKRAČUJE

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava, problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe
vera pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

18 nových domů
STAVÍME PRO VÁS

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

PRODEJ
RODINNÝCH
DOMŮ

3. MÍSTO STAVBA JMK

Efektiv reality

SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

Ing. Dana Hrazdírová
realitní makléřka

+420 607 063 650
dana-hrazdirova@re-max.cz

Rezervujte si byt nebo RD

www.RezidenceAusterlitz.cz
Tel.: 544 509 431, 725 688 312,
E-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

‘

‘

velka televizni

REVOLUCE

CITY

PŘES PRÁZDNINY ZDARMA!
NEBOJTE SE ZAČÍT REVOLUCI I U VÁS DOMA!
OBJEDNEJTE SI DO KONCE ČERVNA NAŠE REVOLUČNÍ BALÍČKY
A PLATIT BUDETE AŽ OD 10. ZÁŘÍ

V NAŠEM NOVÉM BALÍČKU MENŠÍ S 50 MBIT INTERNETEM,
40 KANÁLY KABELOVÉ TELEVIZE,
SIM SE 100 VOLNÝMI MINUTAMI DO VŠECH SÍTÍ MĚSÍČNĚ,
A 200 VOLNÝMI MINUTAMI PEVNÉ LINKY JEN ZA 859 Kč
-

550,

VÍCE INFORMACÍ NA SPOLEČENSKÉM V NAŠEM REVOLUČNÍM
CENTRU NA SPOLEČENSKÉM CENTRU BONAPARTE
PROVOZUJE VIVO CONNECTION SPOL. S R.O., PODMÍNKY A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.VIVO.CZ, TEL.: 515 537 537

Jsme vám blíž
i ve Slavkově
u Brna!

Moravská vzduchotechnika, s.r.o., Čs. armády 1081,
684 01 Slavkov u Brna
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Administrativní pracovník(ce),
fakturant(ka)
Jednosměrný provoz, plný úvazek
Hledáme vhodného uchazeče pro práci v obchodní společnosti

Otevřeli jsme pro Vás
již 23. pobočku!

Osobnostní předpoklady a dovednosti:
• SŠ vzdělání ekonomického směru
• smysl pro detail, vysoká míra zodpovědnosti, pečlivost, spolehlivost,
ochota pracovat i nad rámec své pracovní doby
• dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)

ARMEX ENERGY, a.s.
Československé armády 1084
684 01 Slavkov u Brna

Pracovní náplň:
• zajištění chodu kanceláře
• administrativa spojená s účetní evidencí, pošta, smlouvy
• evidence a vystavení (přijatých/vydaných) faktur
• sledování pohledávek a závazků, zápočty
• administrace bankovních výpisů, pokladny, cestovních příkazů a skladu
• vedení mzdové agendy a personalistiky
• komunikace s orgány státní správy

telefon: 702 128 243, 725 883 831
Otevírací doba:
PO, ST
800 - 1700
ÚT, ČT, PÁ 800 - 1600
841 111 113

Nabízíme stabilní zázemí, jasná firemní struktura, klidné a tvůrčí
pracovní prostředí, práci na HPP, mzda od 15 000 Kč, kariérní růst.
Svůj životopis a motivační dopis včetně tel. kontaktu na Vás zašlete, prosím, na email: boubin@mvt.cz, INFO na tel.: 602 725 002

www.armexenergy.cz
facebook.com/armexenergy
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Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje

Nabízím
prostory k podnikání

info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853

67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.
Vhodné k provozování prodejny, kanceláře, služby, vzorkovna…

Uzávěrka pro inzerci: pátek 17. července do 16 hod.

Tel. 737 867 922

www.bmtypo.cz

PARÁDNÍ SÓLOKAPR

OKNA NYNÍ SE SLEVOU 50%
A ŽALUZIE ZDARMA

20 LET TRADICE, 7 LET ZÁRUKA
OKNA, DVEĚE, VRATA, FASÁDY

NOVINKA ROKU 2015
PLASTOVÉ OKNO SPACE 8
osmikomorové provedení
90 mm stavební hloubka
systém těí tÝsnÝní

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLAVKOV:
BrnÝnská 642, e-mail: slavkov@pramos.cz
tel.: 775 591 330, 800 100 111

více na www.pramos.cz

NAVÍC NYNÍ ŽALUZIE K OKNİM ZDARMA

LETNÍ
AKCE
Akîní cena:

Akîní cena:

B÷žná cena: 12 290 Kí

B÷žná cena: 14 750 Kí

11 650 Kì

10 290 Kì
B÷žná cena: 10 850 Kí

13 590 Kì

HUSQVARNA 440 e-series

HUSQVARNA 450

Univerzální farmáĖská Ėetøzová pila. S moderními technologiemi a prvky pro snadné
ovládání.

Univerzální farmáĖská Ėetøzová pila. S moderními technologiemi a prvky pro snadné
ovládání.

Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez
lišty a ĕet÷zu 4,4 kg.

Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez
lišty a ĕet÷zu 4,9 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

B÷žná cena: 15 250 Kí

B÷žná cena: 19 390 Kí

13 990 Kì

HUSQVARNA 455 e-series
Rancher
Univerzální farmáĖská Ėetøzová pila. S moderními technologiemi a prvky pro snadné
ovládání.
Výkon 2,6 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez
lišty a ĕet÷zu 6,0 kg.
Akîní cena:

104 990 Kì

17 850 Kì

B÷žná cena: 111 290 Kí

HUSQVARNA 543 XP®

HUSQVARNA 365 X-Torq

HUSQVARNA TC 338

Výkonná pila urîená pro profesionály.
Motor X-Torq ® redukuje spotĖebu paliva
a emise.

Univerzální profesionální pila. Kliková skĖíČ
z magnézia, îištøní nasávaného vzduchu Air
Injection™.

Výkon 2,2 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez
lišty a ĕet÷zu 4,5 kg.

Výkon 3,6 kW, délka lišty 18"/45 cm, hmotnost bez
lišty a ĕet÷zu 6,4 kg.

Výkonný zahradní traktor s hydrostatickou pĖevodovkou ovládanou pedálem a s integrovaným
sbørným košem. Funkce BioClip® umožČuje
pĖepínání mezi sbørem a mulîováním.

Akîní cena:

7 590 Kì
B÷žná cena: 7 990 Kí

Motor Briggs & Stratton, výkon 11,1 kW pĕi
2600 ot./min, šíĕka sekání 97 cm,sb÷rný koš 320 l.

Akîní cena:

Akîní cena:

B÷žná cena: 10 890 Kí

B÷žná cena: 13 390 Kí

10 350 Kì

12 590 Kì

Akîní cena:

15 990 Kì

B÷žná cena: 17 250 Kí

HUSQVARNA 128R

HUSQVARNA 525RX

HUSQVARNA 533RS

HUSQVARNA 535RXT

Univerzální kĖovinoĖez pro vaši
krásnou zahradu.

Výkonný a lehký kĖovinoĖez,
s kterým si snadno poradíte
s hrubou trávou a podrostem.

Univerzální kĖovinoĖez pro
nároîné používání. Jedineîná
ergonomie a vysoká odolnost.

Univerzální kĖovinoĖez pro
nároîné používání. Jedineîná
ergonomie a vysoká odolnost.

Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW,
hmotnost bez pĕíslušenství 5,1 kg.

Objem válce 29,5 cm³, výkon 1,0 kW,
hmotnost bez pĕíslušenství 7,1 kg.

Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW,
hmotnost bez pĕíslušenství 6,2 kg.

Objem válce 28,0 cm³, výkon 0,8 kW,
hmotnost bez pĕíslušenství 5,0 kg.

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

www.rumpova.cz

Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

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

Přežijí prázdniny?
Naše škola již několik let spolupracuje s Českým zahrádkářským svazem ve Slavkově.
Tentokrát přišli zahrádkáři se zajímavým návrhem. Nabídli našim žákům, dobrovolníkům,
možnost starat se o byliny. Nakoupili květináče, hlínu, byliny a teď je to na nich. Žáci si
vybrali jednotlivé bylinky, vlastnoručně si je
zasázeli a to nejdůležitější – vezmou si je
domů a budou se o nich sami starat A to nás
čekají prázdniny. Jestli rostlinky přežijí, vystavíme je na podzimní zahrádkářské výstavě.
Možná mezi našimi žáky rostou budoucí zahrádkáři. Držíme pěsti dětem i rostlinám.
Hana Stárková
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„Eva a Eda“
Končí školní rok a s ním i projekt „S Evou
a Edou zdravě a bezpečně v silničním provozu“, do kterého se naše škola přihlásila
v říjnu 2015. Byl zaměřen zejména na žáky
prvního stupně. A co nám přinesl?
Do hodin tělesné výchovy přijížděla rehabilitační pracovnice, která se při práci s dětmi zaměřila na nápravu a prevenci vadného držení
těla. Celý rok ve spolupráci s místním golfovým klubem pracoval na naší škole kroužek
„Hýbeme se s golfem“.
Pro výuku první pomoci v hodinách přírodovědy jsme obdrželi cvičné lékárničky, pra-

covní listy a testy zaměřené na zdravý životní
styl a DVD pro výuku bezpečnosti v silničním
provozu.
Velký úspěch u žáků měl basketbalový koš,
koloběžky, in-line brusle a pingpongový stůl.
Odměnou žákům za účast v tomto projektu
byla možnost vyzkoušet si roli policisty,
chodce a hlavně jízdu na elektrických autíčkách na mobilním dopravním hřišti, které bylo
postaveno školním dvoře.
Doufáme, že získané poznatky z dopravní
výchovy uplatní žáci během nastávajících
Hana Stárková
prázdnin.

Tým Glitter Stars se nominoval na ME
V sobotu 16. května se konalo v hale Královka
na pražské Letné 14. Mistrovství České republiky v cheerleadingu a bylo zároveň kvalifikací
na ME ve Slovinsku. Finálového kola MČR se
zúčastnilo 1072 soutěžících z 25 týmů, kteří předvedli 137 soutěžních vystoupení. O výsledném
pořadí rozhodovala jedenáctičlenná porota složená z certifikovaných porotců z USA, Slovinska,
Běloruska, Maďarska, Slovenska a ČR.
Pro velkou obsazenost malých divizí museli
soutěžící projít kvalifikačním předkolem, ze
kterého do finále postoupilo vždy jen pět nejlepších skupin v každé disciplíně.
A jak to vše dopadlo pro naše slavkovské
Glitter Stars? Skvěle, posuďte sami.

Slavkovské hvězdy vybojovaly 11 zlatých,
2 stříbrné a 5 bronzových medailí.
1. místa: Individual Peewee – Kristýna Slaninová, Individual Girl Junior – Sabina Macharová, Individual Boy Junior – Tomáš Přichystal,
Individual Girl Senior – Aneta Macarová, Doubles Dance Freestyle Pom Junior Sabina Macharová a Kristýna Mannerová, Doubles Dance
Jazz Junior Klára Čalkovská a Monika Cupalová, Partner Stunt Junior Tomáš Přichystal
a Sabina Macharová, Group Stunt Coed Junior,
Team Dance Freestyle Pom Junior, Cheer Team
Coed Junior, Team Allgirl Junior.
2. místa: Individual Girl Senior – Martina
Procházková, Doubles Dance Jazz Senior –

Květnové zpívání

Hejtmanův pohár

Žáci naší školy se tradičně se každým rokem
účastní soutěže Zazpívej, slavíčku, kterou pořádá DDM. Letos můžeme poblahopřát hned
několika, kteří se úspěšně probojovali třídním,
školním i okrskovým kolem a postoupili do
kola okresního. Toto nejvyšší kolo soutěže proběhlo v Bučovicích v sále Katolického domu
ve čtvrtek 14. května a reprezentovali nás
v něm Vendula Svobodová, Adéla Maňasová,
Kristýna Vojtková a Kateřina a Matěj Vykoukalovi. I když byla konkurence ve všech kategoriích silná, našim zástupcům se povedlo
s přehledem zazpívat lidovou písničku, kterou
si připravili, a svým vystoupením zaujmout
i porotu. Katka a Matěj se podělili o 1. a 2.
místo v kategorii 6.- 9. tříd a Adéla s Kristýnou
společně získali 2. místo v kategorii duet.
Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reKamila Podzimková
prezentaci naší školy.

Na podnět pana Miroslava Hrazdila, trenéra
kroužku TeamGymu, se naše škola zapojila do
sportovní soutěže, kterou vypsali všichni hejtmani krajů ČR. Soutěž měla název Hejtmanův
pohár a cílem bylo zdolat tzv. „opičí dráhu“,
která se lišila podle věku a pohlaví žáků.
Opičí dráhy byly pro kategorie stejné a jejich
podobu dostala každá škola, která se chtěla této
soutěže zúčastnit. Všichni museli běžet dopředu i pozpátku, válet sudy, házet na koš, skákat snožmo a žabáky a absolvovat florbalový
slalom zakončený střelbou na branku. Těm starším se navíc do cesty postavila švédská bedna
a místo sudů měli za úkol udělat kotrmelec.
Soutěže se v naší škole zúčastnilo 519 z 529
žáků pod dohledem učitelů TV pana Petra Žižlavského a Martina Bauera a nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích dosáhli za 1.
stupeň Matěj Beran (20 s) a Katka Zemánková

Aneta Macharová a Daniela Martínková.
3. místa: Individual Peewee – Bára Hadincová, Individual Girl Junior – Anita Kučerová,
Doubles Dance Freestyle Pom Peewee Amélka
Mannerová a Kristýna Slaninová, Doubles
Dance Freestyle Pom Senior Aneta Macharová
a Daniela Martínková, Group Stunt All Girl Senior Galaxy. Super výkony, všem gratulujeme!
ME se bude konat 27. a 28. 6. 2015 v Ljubljani, kterého se díky dotaci města může tým
zúčastnit. Tímto Glitter Stars ze ZŠ Komenského Slavkov děkuje za příspěvek na náklady
spojené s reprezentací na ME a pokusí se co
nejlépe své město reprezentovat.
Renáta Macharová

Hejtmanův pohár • Foto: archiv školy

(23 s) a za 2. stupeň Roman Rychtecký (19 s)
a Veronika Blažková (20 s). Celkově jsme dosáhli na 1810 bodů a tato hodnota nás vynesla
na 1. místo v Jihomoravském kraji a na 11.
místo v celé ČR. Navíc bylo 12 našich žáků
mezi TOP10 ze všech kategorií.
Kromě radosti z vítězství bylo i potěšujícím
faktem, že předání poháru proběhlo v zasedací
místnosti zastupitelstva Jihomoravského kraje
za účasti pana hejtmana. Na tuto slavnostní
událost jsme vzali všech 12 nejúspěšnějších
Vladimír Soukop
žáků.

O přírodě v přírodě
Že je nejlépe se o přírodě učit v přírodě, je
jasné. Proto jsme uvítali nabídku Mysliveckého spolku v Kobeřicích navštívit jejich
chatu. K chatě nás bezpečně dovedla vyznačená cesta fáborky. Nebyla to cesta krátká, ale
stála za to. Na paloučku před chatou na nás čekali nejen kobeřští myslivci, ale i další překvapení. Žáci si opekli na ohništi špekáčky, viděli
ukázku výcviku loveckých psů, od pana Lubomíra Hanačíka se dověděli spoustu věcí
o myslivosti (viděli myslivecké trofeje, vypreparované kůže lesní zvěře), mohli se zblízka

podívat na ježka, kunu a snad nejlákavější, hlavně pro chlapce,
byla střelba ze vzduchovek. Žáky
čekalo i občerstvení: pitíčka a lahodná zmrzlina.
A kdo to všechno vymyslel?
Paní Tamara Divácká, která za
námi s tímto nápadem přišla do školy, a ostatní
členové Mysliveckého spolu Kobeřice. Oceňujeme jejich vstřícný a zároveň profesionální
přístup k dětem. Bylo to náročné, zvláště když
víme, že tato akce byla rozvržena na dva dny.

Děti v přírodě • Foto: archiv školy

Jeden den pro prvňáčky a další den pro čtvrťáky.
Děkujeme, přejeme hodně úspěchů a radosti
z práce při ochraně přírody a žádnou škodnou
Hana Stárková
v revíru.
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Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Navštívili jsme Památník Terezín
Každým rokem žáci osmého nebo devátého
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. Vedeme je také k tomu, aby se
zajímali o osudy židovské menšiny žijící před
2. světovou válkou ve Slavkově.
Přečtěte si, jak sami žáci hodnotili exkurzi:
- Věděla jsem, že druhá světová válka byla
krutá, ale až v Terezíně jsem pochopila, jak
moc to bylo strašné.

- Nikdy nepochopím, jak tohle mohl někdo
udělat, to, že byli Židé odlišní, neznamená, že
se jim musí ubližovat.
- Nevěděla jsem o osudech dětí, které byly
odtrženy od svých rodin a musely se o sebe postarat.
- Nejvíc mě zaujalo, když nám průvodce vykládal o návštěvě Červeného kříže v Terezíně
a o tom, jakou komedii před ním nacisté sehráli.
- Přemýšlel jsem, kolik nadaných dětí přišlo
v době holocaustu o život, co všechno mohly
vd
dokázat.

Okresní kolo Pythagoriády
Dne 13. května se konalo ve Vyškově
okresní kolo Pythagoriády. Tato matematická
soutěž je velmi populární a účastní se jí značné
množství talentovaných žáků. My jsme vyslali
celkem šest reprezentantů. Všichni předvedli
dobré výkony a to se také odrazilo na jejich
umístění.
V kategorii šestých ročníků skončily mezi
25 startujícími na děleném sedmém místě Jana

Hrabovská a Lucie Gajdošíková. V kategorii
sedmých ročníků bylo přihlášeno 25 účastníků
a mezi nimi obsadila Adéla Červinková dělené
šesté místo a Marek Navrátil byl osmý. Kategorie žáků osmých tříd byla nejpočetnější. Přihlášeno bylo 41 žáků. Alena Vítková se dělila
o sedmé pořadí a František Červinka o osmou
příčku. Žákům děkujeme za dobrou reprezenzv
taci školy.

Přírodovědná exkurze
V úterý 20. května sedmáci v rámci přírodopisného semináře navštívili zoo v Brně,
aby se seznámili s tématem letošní kampaně
„Biodiverzita, to jsme my“.
Cílem této kampaně je podnítit žáky
k tomu, aby aspoň trochu změnili své chování a přispěli tak k zastavení úbytku biodiverzity (rozmanitosti jednotlivých druhů

rostlin a živočichů). Hned na pokladnách
všichni obdrželi pracovní listy, podle kterých
na stezce šamana kmene Masajů plnili jedenáct úkolů. Během stezky si prověřili nejen
své znalosti, ale i zrak, hmat a čich.
Díky pěknému počasí a exotickým
zvířatům jsme společně strávili zajímavý
sf
den.

Naši žáci na Poháru rozhlasu • Foto: archiv školy

Pohár Rozhlasu 2015
Každým rokem se žáci naší školy účastní atletické soutěže Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou. Okresní kolo probíhalo v atletickém areálu
ve Vyškově. V těžké konkurenci nejlepšího výsledku dosáhla v mladší kategorii Zdislava Nováková ze 6. ročníku. V běhu na 600 m se umístila
na 3. místě s časem 1:56 min. V kategorii starších
žáků nejlepšího výkonu dosáhl Jakub Leitner z 8.
ročníku, který v běhu na 1500 m skončil na 4.
Mgr. Hana Charvátová
místě (4:51min).

Zazpívej, slavíčku
Ve čtvrtek 14. května se v Bučovicích konalo
okresní finále pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku,
kterého se zúčastnila Agáta Andrlová z naší školy.
Ve velké konkurenci se umístila na hezkém
4. místě. Náročnost soutěže potvrzuje i fakt, že
o třetí místo museli bojovat hned tři zpěváci. Gramk
tulujeme Agátě k jejímu výkonu!

Vystoupení s gymbally
Na Dnech Slavkova žákyně sedmých ročníků ZŠ Tyršova vystoupily s taneční sestavou
s gymbally. Gymnastické míče patří k jedné
z nejoblíbenějších pomůcek v hodinách tělesné
výchovy a v rámci školního projektu Rovná
záda v hodinách zdravotní tělesné výchovy.
Mgr. Hana Charvátová

Z Á K L A D N Í Š KO L A KO M E N S K É H O

Poznáváme Slavkov – projektový den
Ve Slavkově žijeme, pracujeme, chodíme do
školy, ale známe ho? Proto „Slavkov a okolí“
byl tématem projektového dne, který se uskutečnil ve středu 27. května v naší škole.
Žáci prvního stupně poznávali slavkovskou
přírodu, jednotlivé ekosystémy. Každý ročník
měl na danou lokalitu přiděleného svého odborníka z řad slavkovských občanů.
Žáci 1. a 2. tříd si vybrali téma „Na Urbánek
vede mnoho cest“. Během své cesty k cíli určovali různé byliny, dřeviny i živočichy, které
viděli. Na Urbánku je čekal pan Antonín Křivonožka, který připravil zajímavou křížovku
s praktickou ukázkou rostlin, jejichž názvy žáci
do křížovky doplňovali. Prvních deset rychlých,
ale správných, luštitelů odměnil věcnou cenou.
Po splnění tohoto úkolu byla připravena zajímavá ukázka práce psovoda se psem při policejním zásahu. Ukázku předvedli policisté z Brna.
Třetí ročník navštívil zámecký park. Některé
informace o něm získali žáci z internetu, ale
poutavější povídání pana Miroslava Lstibůrka
žáky přímo nadchlo. Vůbec netušili, co vše se
v parku nachází.
Ekosystémem slavkovského rybníka provedl
žáky čtvrtého ročníku pan Petr Zvonek. Zajíma-

vým zážitkem byla i návštěva výstavy rybích
trofejí, kterou nám zajistil kurátor této výstavy
pan Michal Vlkolenský.
Žáci pátého ročníku se zaměřili na ekosystém
slavkovských mokřad. Zde se nám věnoval pan
Petr Navrátil. Byli jsme vybaveni dalekohledy
a pozorovali místní faunu i flóru se zasvěceným
výkladem.
Žáci druhého stupně se zaměřili spíše přímo
na město a jeho proměny.
Šestý ročník se zajímal o hospodaření s odpady, o kulturu a sport. Žáci mapovali rozmístění kontejnerů na tříděný odpad ve městě
a provedli anketu na toto téma mezi obyvateli
města. Ve finále navštívili sběrný dvůr Respono,
kde je provedl pan Zdeněk Koudelka.
Ti, co měli na starosti kulturu, sledovali akce
již několik měsíců dopředu. Vytvořili pak dotazník pro své vrstevníky i občany a zkusili si
vytvořit pozvánku na výstavu „Jablko se nekouše“, kterou také navštívili. „Sportovní“ šestka mapovala možnosti sportovního vyžití ve
Slavkově. Žáci sedmého ročníku sledovali proměny našeho města. Nebylo to jednoduché. Ale
pátrat v historii a srovnávat se současností bylo
velké dobrodružství.

Osmý ročník se zaměřil na průmysl ve Slavkově a informace najdete v samostatném
článku. Cílem žáků devátých ročníků byla evropsky významná lokalita Mrazový klín u Lutrštéku. Chůze polními cestami po vydatných
deštích byla náročná, ale přesto byl tento významný pozůstatek doby ledové objeven, zmapován a vyfotografován.
V jarní slavkovské přírodě sbírali žáci i další
zeměpisné a přírodopisné informace, pracovali
s mapou a buzolou, seznamovali se s geologickou
stavbou okolí našeho města. Završením celého
putování bylo opékání špekáčků na Lutrštéku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na našem
projektu a těšíme se na další spolupráci.

Na Urbánku • Foto: archiv školy
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

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

Přednáška o závislosti

Modernizace oboru automechanik trochu jinak

Dne 26. března naši školu poctil svoji návštěvou vedoucí psycholog a supervizor, zakladatel Drop In a expert na drogovou
problematiku PhDr. Ivan Douda. Přednáška
byla vedena na téma Závislost na drogách, alkoholu a tabákových výrobcích. Obětavý lektor se k problematice drog a závislostí často
vyjadřuje v médiích a je velmi sympatické, že
ochotně navštívil Integrovanou střední školu
ve Slavkově u Brna, aby zde s vtipem a nadhledem předal žákům své zkušenosti. Bez moralizujícího kázání pojmenoval drogová rizika
a přiměl posluchače, aby se nejen zamysleli
nad zákeřností tvrdých drog, ale i návykových
látek společností tolerovaných. Živý zájem
a zvídavé otázky byly svědectvím o tom, že
pan doktor nezklamal. Mgr. A. Spáčilová, ISŠ

V roce 2013 jsme začali připravovat čtyři
stavební projekty – výměnu oken a zateplení
haly a dílen oboru automechanik, výměnu
oken a zateplení pavilonu, šaten, bytu školníka
a tělocvičny, výměnu oken a opravu fasády budovy ředitelství a modernizaci našeho sportovního hřiště.
Na sklonku roku 2014 byly přípravné práce
hotové a my jsme podali dva projekty – zateplení haly a dílen automechaniků a zateplení
pavilonu, šaten, bytu školníka a tělocvičny –
do 50. výzvy Operačního programu Životního
prostředí (OPŽP), které vyhlásilo Ministerstvo
životního prostředí. V prvním případě jsme

Návštěva DD LILA
Koncem měsíce dubna jsme navštívili dětský domov Lila Otnice. Jezdíme tam s žáky
ubytovanými na našem domově každý měsíc
a dětem vždy přivezeme mnoho dárečků
a sladkostí. Když jsme tam byli naposledy, naši
žáci z oboru kuchař-číšník napekli spoustu perníčků a i naši pedagogové přispěli dětem nějakou drobností. Vždy, když tam přijedeme, mají
děti radost a hned nás objímají a usmívají se.
Děti si rádi hrají s míčkem, kreslí si a hrají pantomimu. Pokud je pěkné počasí, chodíme
s dětmi na prolézačky a houpačky. Jezdíme
tam rádi, už se těšíme na další návštěvu.
D. Trutmanová, K. Topínková, V. Kašparová,
DM při ISŠ

Florencie, díky!
Ve dnech 11. 4.–11. 5. jsme se zapojili do
projektu Erasmus+ a mohli jsme se zúčastnit
měsíční stáže ve čtyřhvězdičkovém hotelu Mirage v italské Florencii.
Personál byl italsky i anglicky mluvící.
Náplní práce byla obsluha hostů. Na starost
nás měla slečna Hana Procházková, která ve
Florencii bydlí. Zařídila nám vše, co jsme potřebovali a provedla nás po Florencii. Tato
praxe nám hodně pomohla, získali jsme
mnoho zkušeností týkajících se chodu velkého
hotelu.
Všem bych tuto praxi rozhodně doporučila.
Když máte šanci zúčastnit se praxe v jiné zemi,
neváhejte, Váš život se změní a získáte mnoho
zkušeností, které vám pomohou ve vaší buT. Horká, ISŠ
doucí práci.

byli úspěšní. Projekt má celkový rozpočet
8 178 000 Kč, z toho 4 191 000 Kč je čerpáno
z OPŽP, na projektu se spolupodílí náš zřizovatel – Jihomoravský kraj částkou
2 920 000 Kč a z vlastního fondu investic škola
přispívá 1 067 000 Kč. Po dvouletých přípravách jde nyní projekt do finále, stavební práce
mají být realizovány do 30. 6. 2015 a celkově
bude projekt ukončen do 31. 8. 2015.
Škola tak dosáhne nejen větší úspory ve vytápění těchto prostor, ale žáci i učitelé oboru
automechanik budou pracovat v areálu odpovídajícím současným standardům.
Kulhánková Vlad., ISŠ

Květinový den
Den 13. května je každoročně celosvětovým
dnem v boji proti rakovině. Naše škola se ho
samozřejmě zúčastnila. Ráno v osm hodin jsme
se sešli na válečné poradě, kde nám paní vychovatelka předala kasičky (v podobě plátěných kabelek), žluté tašky s letáčky, kytičky
měsíčků a samozřejmě žlutá trička s logem dne
boje proti rakovině. Podle těchto triček nás
v tento den lidé rozeznávali na míle daleko. Pět
dvojic žákyň se vydalo do ulic Slavkova
u Brna. Nemohli jsme vynechat naši školu, radnici, poštu i polikliniku.
Lidé byli velmi vstřícní, až nás to překvapilo.
Stále si květy měsíčku kupovali a přispívali nemalé částky. Někteří neváhali, a dokonce za
námi i běželi, jen aby mohli přispět na dobrou
věc. Většina dvojic všechny květy prodala, což
jsme považovali za veliký úspěch! Tento den
přinesl mnoho dobrých věcí, jak už velkou
účast zapojených žáků a ostatních dobrovolníků, rozšíření povědomí obyvatel po celé

Květinový den • Foto: archiv školy

republice o této čím dál více časté
chorobě, a především vybrání tak potřebných
peněz pro boj proti rakovině.
Jestli jste tento den promeškali a chtěli byste
přispět, tak nezoufejte. Příští rok v polovině
května nás opět najdete pobíhat ve Slavkově
u Brna v transparentních žlutých tričkách.
V. Zapletalová, žákyně ISŠ

Martini – Bacardi Cup 2015
Dne 13. května se žáci naší Integrované
střední školy zúčastnili již 17. ročníku juniorské barmanské soutěže Martini - Bacardi Cup
2015. Pořádající školou byla Hotelová škola
Světlá a Střední škola řemesel Velké Meziříčí.
Úkolem mladých barmanů bylo připravit 5
alkoholických fancy long drinků v časovém limitu šesti minut. Každý soutěžící si musel vymyslet svoji recepturu nápoje s podmínkou, že
bude obsahovat třtinový rum Bacardi a vermut
Martini. Soutěže se zúčastnilo se 22 žáků z gastronomických škol Moravy, Čech a Sloven-

ska. Naši školu reprezentovali žáci z oboru kuchař-číšník pod odborným vedením Bc. Procházkové. Absolutním vítězem soutěže se stal
náš žák 1. ročníku O. Kudlička, který získal
i ocenění jako nejelegantnější projev barmana.
Velmi dobře se umístila i A. Málková, která
byla na soutěži úplně poprvé.
Děkujeme mladým barmanům za úspěšnou
reprezentaci školy a přejeme hodně dalších
úspěchů nejen v míchání koktejlů.
Bc. P. Horáková, ISŠ

Byli jsme v divadle

Sportovali jsme celý týden

V úterý 5. května se v celé republice žáci
maturitních ročníků soustředili na maturitní didaktické testy. V podobných situacích oceňují
ticho a klid ve školních chodbách. Jejich
mladší spolužáci, které podobná zkušenost
čeká v příštích letech, využili možnosti a navštívili představení Mandragora v Mahenově divadle v Brně. Komedie z pera Nicolla
Machiavelliho, která se stala základní inspirací
pro další autory tohoto divadelního žánru,
zcela jistě řadu diváků zaujala. Mgr. Hirt, ISŠ

V rámci učebních osnov proběhl týdenní
sportovní kurz pro žáky II. ročníku hotelnictví.
Celý týden žáci sportovali v různých disciplínách a dalších akcích pro ně pořádaných učiteli
TV.V pondělí se utkala družstva tříd v Hec
olympiádě, netradiční disciplíny měly u žáků
úspěch a v každé soutěží bojovali naplno. Další
den jsme sjížděli na raftech „řeku“ a dopluli
jsme až do samého srdce Olomouce. Někteří
studenti se nám nedobrovolně zmáčeli, ale i tak
se jim plavba líbila. Ve středu nám zapršelo,

museli jsme tedy změnit plán a místo plážového volejbalu si zahráli kolektivní sporty
v naší tělocvičně. Ve čtvrtek jsme vyrazili na
turistickou vycházku na Jalový dvůr. Statečně
jsme překonali nepřízeň počasí a vytyčeného
cíle jsme dosáhli ke vší spokojenosti. Poslední
den kurzu si všichni vyzkoušeli základy golfové hry na zdejším golfovém hřišti. Podle
ohlasů žáku můžeme usoudit, že se kurz povedl a splnil svůj účel.
J. Lekavý a Mgr. R. Vaňura, ISŠ

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

22

6/2015

KADE¤NICTVÍ

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Martina Sedláková

Dne 1. června 2015 oslavila 80. narozeniny
paní

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Blahopřání

Tel. 603 904 404

VLASTA ŠEDÁ

Chovatelské okénko

Hodně zdraví, spokojenosti, životního elánu
a optimismu do dalších let přeje manžel Václav,
dcery Jana a Eva s rodinami.

Měsíc červen je téméř u konce a na děti čekají milované prázdniny. Na začátku měsíce
mají děti svátek – asi aby věděly, že se ještě pár
dní vyspí a mohou volat hurá, prázdniny! Naše
organizace uspořádala 31. května v pořadí již
čtvrtý Dětský den. Na děti čekaly soutěže, malování na obličej, hry a expozice zvířat. Každé
dítě dostalo odměnu za účast a kdo chtěl,
zúčastnil se slosování o věcnou cenu. Je krásné,
když dětem vykouzlíte úsměv. Tuto akci navštívilo zhruba 60 dětí, největším trhákem bylo
malování na obličej a seznámení se zvířaty.
Naši chovatelé vysvětlili, že to není jen tak pořídit si zvířátko. Zvířatko musí dostat najíst,
napít a mít svůj režim. Děti by si nejraději odnesly domů slepičku, králíka, ale nadšení opadá
po všech nutných povinnostech v péči o zvířátko. Akce se vydařila a my se těšíme na shleVendula Andrlová
danou zase za rok.

Kocour Mikin se našel
Po bouřce 30. května se ztratil milovaný kocour Mikin. Začalo pátrání, hledalo se všude.
Po pár dnech bylo jasné, že je Mikin v zajetí
zloděje, který ho chtěl asi zpeněžit. Po osmi
dnech neklidu jsem zaslechla mňoukání u sousedů přes dvorek. Po 12 dnech byl Mikin opět
doma na peřince. Děkujeme moc všem co pátrali s námi a vzkaz pro zloděje – Mikin má už
evropský čip, který je zaevidován v databázi
zvířat. S čipem je dál neprodejný. V.A. + J.M.

Blahopřání

Dne 5. července 2015 se dožívá
krásných kulatých osmdesátin naše maminka, paní

HANA ŽILKOVÁ
Maminko, děkujeme.
Do dalších let jí přeje pevné zdraví, pohodu
a spokojenost celá rodina.
Blahopřání

Dne 10. července 2015 se dožívá
významného životního jubilea 80 let paní

VĚRA MAZLOVÁ
rozená Floriánová
Do dalších let přejí hlavně hodně zdraví a pohody
Zykovi, Holešanští a Cabicarovi.
Vzpomínka
Cokoliv jsme na Tobě milovali, a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v očích všech a ve věčnosti časů. TACIUS
Dne 15. června 2015 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, manželka a babička, paní

LUDMILA STAVĚLOVÁ
S láskou a modlitbou vzpomínají manžel a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Dne 17. června 2015 by se dožil 90 let pan

MVDr. JAROSLAV PODMELA
bývalý slavkovský veterinární lékař
Za tichou vzpomínku děkují dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Dne 17. června 2015 vzpomínáme 7. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní

B O H U M I L A C H U D ÁČ K OVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří, dcera Karolina, syn David,
dcera Kristýna s rodinou a maminka.
Vzpomínka

STùHUJEME A VYKLÍZÍME
PO CELÉ âR VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ
PROSTORY

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz
Nabízíme prostory pro podnikání
ve Slavkově u Brna u náměstí, vhodné k provozování kadeřnictví, kosmetiky, modeláže
nehtů, kanceláře, vzorkovny a jiných služeb…
Inf. na tel. 737 867 922

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Dne 21. června 2015 uplynul jeden rok, kdy nás navždy opustil
můj manžel, tatínek, dědeček, bratr a strýc, pan

JAN KADLUBA
S láskou vzpomíná manželka, dcera a švagr s rodinou.
Vzpomínka
Dne 21. června 2015 by se dožil a s námi oslavil 90 let
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

MIROSLAV LÁNÍČEK
ale dne 4. července 2015 uplyne 8 let od jeho úmrtí
S láskou a úctou vzpomínají dcery Věra a Miroslava s rodinami.
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Vzpomínka
Dne 21. června 2015 uplynulo 22 let, kdy nás navždy opustil pan
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Opustili nás
Antonín Lattenberg (1942)
Hana Hemalová (1958)

13. 5.
22. 5.

JAROSLAV LOUČANSKÝ
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.
Čas plyne, bolest v srdci zůstává…

Dne 4. července 2015 uplyne 9 let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

MILUŠKA LOUČANSKÁ
S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcery Alena, Renata, Nataša s rodinami, vnuci Martina,
Barbora, Kristýna, Dan, Jirka a pravnučky Leonka a Isabellka.
Vzpomínka
Dne 22. června 2015 by oslavila 100 let paní

FRANTIŠKA BLISOVÁ
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Snacha Eva a vnučky s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Dne 7. července 2015 by se dožil 80 roků můj milovaný manžel,
náš tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV HÄRING
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Vzpomínka
Dne 10. července 2015 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička, prababička a teta, paní

I R E N A L O K O S OVÁ
Za tichou vzpomínku děkují dcera Irena, Marcela a syn Jaroslav
s rodinami.
Vzpomínka
Odešlas, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 3. srpna 2015 vzpomeneme 7. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

INZERCE
NEPLAŤTE drahým firmám a zkuste to
s malířem a natěračem Vránou levněji. Malba
místností již od 17 Kč/m2. Nátěr celých dveří
od 300 Kč. Provádíme natěry fasád, oken,
radiátorů a jiných konstrukcí, na přání i úklid.
Vše se zárukou. Z. Vrána, 775 652 906.
HLEDÁM ke koupi domek se zahradou ve Slavkově nebo v okolí do 10 km. Tel. 792 284 071.
KOUPÍM byt v OV nebo může být i družstevní ve Slavkově u Brna. Tel. 722 063 341.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
KOUPÍM uzamykatelnou stavební buňku,
okolí Slavkova. Tel. 776 236 834.
PŮJČKY bez rizika. 10 000–160 000 Kč.
Váš úvěrový poradce 604 260 171.
KOUPÍM garáž ve Slavkově, i rozestavěnou. Cenu respektuji. Tel. 775 491 897.
PRODÁM pult. mrazničku Whirlpool AFG 073/G
(95x90x60 cm, obs. 265 l), tel. 731 032 480.
HLEDÁM šikovnou paní pro výpomoc k seniorovi ve Slavkově (PO–PÁ podávání večeří,
SO–NE podávání snídaně, obědu, večeře).
Bližší informace na tel. 602 742 830.

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

VERONA OSLÍKOVÁ
Dne 1. července by se dožila 89 let
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami
a pravnoučata Vojtíšek a Alžbětka.
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

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

www.papouscizoo.cz
Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Zájezd diabetiků do Luhačovic (k článku na další straně) • Foto: M. Miškolczyová
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Oč Husovi šlo
„Poznání v Písmu svatém nalezené Hus považoval za pokyn či dar přímo od Boha. Jeho
proslulé výroky o hledání a hájení pravdy se
v první řadě vztahovaly k pravdě obsažené
v Bibli. Tato nejvyšší, shůry daná, pravda nevylučovala ani pravdy osvojené osobní zkušeností
a rozumovým úsudkem. V trojjedinném pojetí
pravdy nemohlo rozumové a smyslové poznání
protiřečiti pravdě zjevené… Hus vždy svazoval
rozum s řídící pravdou Kristova zákona, kterou
lidské poznatky mohou jen potvrzovat, mají-li
zůstat v pravdě“. (Fr. Šmahel)
Rankův okřídlený a proslulý výrok „Teprve,
když byl Hus mrtvý, staly se jeho myšlenky skutečně živými“ – komentuje F. Seibt: Hus svou
smrtí na hranici zvěstoval Menetekel pro
svět, v němž žil… a to platí ještě dnes. (pozn.:
Proto bylo od Boha posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo…: „Mené, mené tekel ú-parsín“. Toto je (Danielův) výklad těch slov:
Mené-Bůh sečetl tvé (králi Belšasare) kralování
a ukončil je. Tekel – byl jsi zvážen na vahách
a shledán lehký. Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům…Ještě té
noci byl kaldejský král Belšasar zabit. – Bible,
kn. Daniel 5,24-30).
Je málo dějinných osob, jež opakovaně přit-

ahují na sebe historickou vzpomínku; jsou to
„velké alternativy“, vybízející k následování.
Proces proti J. Husovi v Kostnici 1415 náleží ke
společnému evropskému vzpomínání, jako
kdyby se chtělo znovu jej otevřít, dokud moudrý
soud nenalezne všestranně spravedlivý rozsudek.
Osobnosti, podstatně přesahující dobový
obzor, jsou charakteristické svým životním příběhem. Příběh posledních dnů Ježíše z Nazaretu je tradován pod názvem passio – utrpení,
pašije. Obsah pojmu zůstal: se smířením přijatá
smrt, jež zapadá do kontextu autority a řádu –
v evangeliích užívaný obrat „podle Písem“. Tento
pojem se rozšířil. Hovoří se o pašijích Sokratových nebo řeckých pašijích. Proč bychom nemohli mluvit o Kostnických pašijích? Pašije
sepsali evangelisté, konec Sokrata jeho žáci. Jan
Hus má svého tajemníka-Petra z Mladoňovic
s jeho relací - svědectvím o osobě a vyznáním
o její víře. Písemná relace o posledním aktu kostnického dramatu, psaná s láskyplnou pietou, má
hluboký význam pro pochopení Husovy etické
a náboženské motivace; svědčí o jeho vnímání
smyslu života ve vztahu ke koncilnímu jednání
a mnohokrát zvažovanému rozhodnutí neodvolat.
Úhel vidění totožných jevů z hlediska filosofického, etického nebo dogmatického je jiný,

neboť tytéž jevy jsou zasazeny do univerzálního celku, mravních norem a Božího zjevení.
Jednodušeji řečeno: jde, zdánlivě, o vzájemně se
vylučující jevy „předmětné“ a „nepředmětné“.
Avšak tyto nestojí proti sobě. Z pohledu časové
osy se jedná o závazné pořadí, o alternativy:
„předposlední“ a „poslední“. Autor (prof.
Z. Kučera), se domnívá, že tento dimenzionální
model „předposlední“ – „poslední“ (tj. kategorie
se svými hodnotovými systémy) může, jako metodický nástroj, zpřístupnit náboženské porozumění církevním sporům 15. století.
Vyvrcholení „kostnických pašijí“ na břehu
Rýna se stalo výkladovým klíčem vrstevnatého koncilního jednání i Husova života a díla.
Tento klíč je třeba vymanit z ideologických
schémat přenášených do minulosti. Pak může
sloužit k otevírání rozumu i srdce k trojjedinné pravdě, neboť „hranice, která svůj úkol
vykonala důkladně a strávila tělo českého
mistra dokonale, začala nyní zaněcovat požár
mnohem hrozivější v jeho dalekém domově“.
(F. M. Bartoš)
Ze sborníku Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství
víry dnešku (vydala CČSH, edice Blahoslav, Praha 2012;
a ze statě prof. Th.Dr. Zd. Kučery: Husův odkaz v čase střetu
civilizací, str.178-181) vybral a upravil M. Vostřel

Jaká byla Noc kostelů ve Slavkově
V pátek 29. května se ve Slavkově u Brna již
potřetí konala Noc kostelů. Otevřen byl farní
kostel Vzkříšení Páně, fara a pastorační centrum, Husův sbor a Modlitebna Českobratrské
církve evangalické. Obyvatelé Slavkova měli jedinečnou možnost nahlédnout do prostor, které
nejsou běžně k vidění.
Noc kostelů v Husově domě
Nejúspěšnějším bodem letošního programu
„u husitů“ bylo bezesporu střílení z luků a hod
na cíl – na pyramidu plechovek, a též pétanque,
ač na trávě zahrady.
Menšímu zájmu se už těšila jak výstavka fotografií (jež je stále ke zhlédnutí v přízemí fary)
náladových krajinek z okolí Slavkova ze všech
ročních období, tak promítání filmů – David

a Goliáš a pro dospěláky Dějiny udatného národa českého nebo prvý díl snímku Jan Hus.
Obě „chuťovky“ nám byly v týdenním předstihu
poskytnuty Českou televizí ke stažení, ač Jan
Hus téhož večera běžel souběžně (konkurenčně)
od 20 hodin na 1. programu ČTV.
U filmového plátna nám na spočtení diváků
stačily prsty rukou. Holt, opět se potvrdila stará
pravda: „Kultura je pro všechny, ale všichni nejsou pro kulturu“ – anebo byly/jsou „ve hře“
další vlivy (předsudky)? Na meditaci při svíčkách, s písněmi z Taizé, se hrstka příchozích dohodla sejít jindy – až dle osobních a časových
možností zájemců. Hlavní dík patří br. Antonínu
Kuchařovi s lukostřelbou na farní zahradě.
Shrneme-li: Za přívětivého počasí zájem ve-

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Nezpochybnitelná láska
Musím se přiznat k něčemu ne příliš slavnému. Jako třináctiletý kluk jsem byl členem
baseballového týmu, který neměl nejlepší úroveň. A já jsem mezi jeho slabými hráči držel
rekord. Za celou sezonu jsem se jako pálkař
jenom dvakrát strefil do míče. Ano, při více než
šedesáti nadhozeních míče jsem se jenom dvakrát strefil. Takový výkon se nedá nazvat ani
„propadákem“. Dnes se vůbec nedivím, že
ostatní členové týmu reptali a vůbec mnou nebyli nadšeni. (Je samozřejmé, že jsem měl velkou oblibu u soupeřících družstev.) A to si
představte, že jako třináctiletý jsem snil o tom,
že se probojuji do kalifornského klubu Dodgers, který v té době byl nejlepším klubem ve
Spojených státech.
To jediné, co mě tenkrát povzbuzovalo, byl
postoj mých rodičů k mému „propadáku“. Na
žádném zápase nechyběli. Ani jednou nebylo
jejich místo na tribuně prázdné. Byl jsem stále
jejich synem, i když jsem svým „výkonem“

tým ohrožoval a přispíval k jeho sestupu. Vztah
rodičů ke mně byl silnější než moje výkony,
které jsem podával. Tím mi dali lekci o tom, jak
důležitý je neochvějný vztah. (z knihy Na kovadlině – Max Lucado, Luxpress)
„Proto se navzájem povzbuzujte a buďte
jeden druhému oporou, jak to již činíte.“
(Bible – 1.Tesalonickým 5,11)
„Šťastný jsi, máš-li někoho, jehož vztah není
jen okázalý navenek, ale můžeš se o něj opřít.“
(Max Lucado)
Vážení čtenáři, přejeme vám, aby čas dovolených pro vás byl příležitostí k posílení vztahů
s vašimi nejbližšími.
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve na
sobotní bohoslužby konané 11. a 25. července
na adrese: Lidická 307, Slavkov. Začínáme
v 9.00 h. společným studiem Božího slova a od
10.30 h. následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 008 (kazatel Vlastimil Fürst), www.casd.cz

řejnosti o nabídky v „kostelní noci“ na půdě husitské fary odpovídal skromným očekáváním.
Snad se podařilo nabídnout místo, zábavu i příležitost ke vzájemnému sdílení a zastavení se
na konci pracovního týdne. Bohu díky.
Za CČSH Milan Vostřel

Noc kostelů po římskokatolicku
Návštěvníci Noci kostelů mohli zavítat také
do prostor chrámu Vzkříšení Páně, a nejen to,
otevřela se i část budovy fary, která zahrnuje
Pastorační centrum slavkovské římskokatolické
farnosti. V recepci u vchodu do chrámu jsme
zaznamenali 497 vstupů. Mezi návštěvníky převládala střední generace a rodiny s dětmi. Nechyběly ani rozpačité pohledy mladých párů,
které byly očividně v takovém prostředí poprvé.
Suverénně největší účast měla dětská mše
svatá, kde se to jen hemžilo většími dětmi a drobotinou v doprovodu rodičů.
Velkým tahákem Noci kostelů byl koncert
vokálně instrumentálního souboru Collegium
musicale bonum, který pod vedením sbormistra
Karola Frydrycha předvedl tradičně na profesionální úrovni známá i méně známá díla Bacha,
Černohorského, Vivaldiho a další vokální
skladby. Krásné prostředí chrámu naplnily i varhanní koncerty v podání Olgy Frydrychové,
Václava Vymazala a Veroniky Andrlové.
Velkou frekvenci návštěvníků zaznamenaly
také schody vedoucí na půdu k prohlídce unikátní konstrukce klenby kostela, hodinového
stroje a farního muzea, umístěného v oratořích.
Slovo o farnosti a slovo povzbuzení na vývěskách a středem kostela připravila farní mládež
a paní Jana Lstibůrková. Velmi živo bylo
i v Pastoračním centru.
Závěr Noci patřil tradičnímu požehnání
a modlitbě otce Milana za naše město a všechny
lidi, kteří v něm žijí.
Pokud bych měla krátce zhodnotit letošní
Noc kostelů, pak jednoznačně byla střízlivě
Ludmila Nosková
pestrá a pohodová.
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Rady do zahrady – červenec
Pranostika: Ženci na pole, včely s pole.
Nastává nejteplejší letní měsíc. Dny jsou
dlouhé, plné slunce a noci krátké a teplé. Léto
by mělo být obdobím pohody a odpočinku, nabírání sil, cestování i trávení volného času
u vody, v přírodě a na zahrádce, kde nastává
příjemná práce se sklizní zasloužené úrody.
Jahody jsou již převážně sklizeny, a tak můžeme jahodárnu odplevelit okopáním. Šlahouny ponecháme pouze v případě, že budeme
používat k množení. Vždy však jen první
odnož. Prostor jednou plodících jahod můžeme
posekat, čímž omezíme šíření listových chorob.
Sklízíme plně vyzrálý červený a bílý rybíz. Angrešt pro přímý konzum by měl být zaměklý,
sladký. Toto pravidlo platí pro všechno ovoce.
Jen slunce a voda dokáží dát ovoci cukernatost,
atraktivní vybarvení plodů a tu nejlepší chuť.
Proto ovoce nepodtrháváme, nemá chuť a odrazuje nás od dalšího pěstování.
Postupně zrají další druhy ovoce. Z třešní jsou
to pozdnější chrupky, poté většina višní, které
zpracováváme na džemy a pokud něco zůstane,
vyrobíme si výbornou višňovku. Kolem poloviny měsíce začínají zrát meruňky, které mají široké uplatnění jak na marmelády, kompoty, tak
i do kvasu na léčivou meruňkovici. Následně
uzrávají rané odrůdy slivoní (Čačanská raná,
Č. lepotica), nejranější odrůdy broskví (Harbinger, Fenix). Z jádrovin zrají letní odrůdy jablek

(Julia, Průsvitné letní, Atlas) a hrušní (Alice). Při
sklizni se snažíme konzumovat ovoce v čerstvém stavu, kdy má nejvíce vitaminů.
Stále kontrolujeme výskyt moniliozy na plodech nejrůznějších plodin. Napadené plody
ihned odstraňujeme a likvidujeme. U jabloní
pokračujeme v ochraně proti strupovitosti
(Souprava zdravé jablko extra, Discus 0,02%,
Syllit 65WP 0,075–0,1%, Talent 0,045%, Zato
50WG 0,015%). U odrůd náchylných na hořkou pihovitost (Bohemia, Coxova, Rubín, Šampion, Topaz, Vanda) je vhodné provést postřik
hnojivem s obsahem vápníku (Fertikal 0,2 –
0,3%, Lamag vápník 5 0,4–0,5 %, Wuxal SUS
kalcium 0,3 – 0,6 %). Průběžně kontrolujeme
výskyt mšic na ovocných plodinách. ( kde uvidíme mravence, tam jsou mšice). Při větším
rozšíření provedeme zásah vhodným insekticidem ( Calypso 480 SC 0,02%, Mospilan 20 SP
0,013%,, Reldan 22 0,27%). Při použití ochranných prostředků dodržujeme doporučené dávkování a ochranou lhůtu.
Také v zeleninové zahrádce již sklízíme
okurky salátovky, nakládačky, rajčata a papriky.
V tomto parném počasí a při nedostatku
vody vydatně zavlažujeme a to buď brzy ráno
a nebo nejlépe později večer, kdy závlaha déle
vydrží a je pro rostliny prospěšnější.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Návštěva kouzelné trvalkové zahrady
V neděli odpoledne jsme po dohodě
s Ing. Petrem Hanzelkou navštívili v Heršpicích jeho trvalkovou zahradu. Již po průchodu
vstupní branou jsme byli ohromeni množstvím
kvetoucích a příjemně vonících trvalek.
Ing. Petr Hanzelka je kurátorem sbírky trvalek v Botanické zahradě hl. města Prahy. Čtenáři Zahrádkáře jej znají z odborných článků
věnovaných trvalkám a některým letničkám.
Počasí bylo chladné a obloha pod mraky. Závlaha z nedávných dešťů osvěžila porosty a tak
vše překypovalo zelení a krásou květů. Pomalými kroky jsme postupovali po sypaných
chodníčcích, poslouchali výkladu o pěstovaných rostlinkách a o tom, jak zahrada před pěti
roky vznikala. Šlo původně o hospodářskou budovu s obytným stavením a zbytky hospodářských budov a starým sadem ve střední a horní
části. Staré stromy byly ponechány a vkusně
doplňují celý areál o výměře 4100 m2. Kámen
ze stavby se použil do různých partií zahrady
a z pískovcových kamenů je dnes vybudována
vrstevnatá skalka. Svahovitý terén přispívá
k tomu, že voda přes potůčky protéká z jednoho
jezírka do dalších a vytváří propojenou vodní
soustavu ze které je řešena také závlaha. Rostliny jsou vysázeny podle toho, jaká půda jim
vyhovuje a jak snášejí sucho, vlhko, stín a nebo
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požadují slunce, protože převážná část má úzký
vztah ke středozemní vegetaci.
Co jsme tedy viděli: Kromě běžných trvalek,
jako jsou floxy, zápleváky, monarchy, třapatovky, hořce, hvězdnice atd. jsou zde nejrůznější šalvěje, svatolíny, tymián, rozmarýna,
levandule a mnoho dalších. Dokonce je tu vysazen i fíkovník ve volné půdě a plodí.
Pokud budete mít zájem se projít zahradou,
domluvte si návštěvu (tel. 736 621 703) nebo se
podívejte na www. kvetoucisad.cz. Ing Hanzelka
bude také osobně přítomen na naší X. oblastní
výstavě ovoce 19. a 20. září v SC Bonaparte, kde
vás zasvětí do pěstování trvalek a budete si moci
zakoupit bylinkové oleje, mýdla a také mnohé
sazeničky. Nenechejte si ujít příležitost vidět
rozkvetlou zahradu plnou trvalek.
Vladimír Luža, ZO ČZS Slavkov u Brna

Fotografií na str. 23 se vracíme na začátek
května, kdy jsme prožili pohodový týden v Luhačovicích. V úterý 26. května pršelo a byla
zima, ale my jsme si hověli v teplých bazénech
Termalparku v Dunajské Stredě. Mezi naše letní
aktivity patřilo 11. června setkání rodičů diabetických dětí, věnované zdravému stravování celé
rodiny, zejména o prázdninách. Na členské
schůzi 23. června jsme zvolili výbor naší územní
organizace a splnili požadavky občanského zákoníku k zápisu do veřejného rejstříku spolků
a tak zabezpečili další fungování Svazu diabetiků
ČR. Přítomní na této schůzi si mohli se značnou
slevou zaplatit 10 vstupů na letní koupaliště
s cvičením a plaváním, začínáme už 29. června
od 10 hodin. Také si mohli zaplatit dva zájezdy
do termálů na Slovensko a to na 28. 7. do V. Mederu a 29. 9. do D. Stredy. Na volná místa se můžete přihlásit v naší kanceláři na poliklinice.
Léto je dobou, kdy si můžeme užívat pohyb
venku u vody a na sluníčku, a získávat tak vitamin D, který zabraňuje vzniku osteoporózy.
Diabetici by měli v letním období dodržovat několik rad. Zvýšit příjem tekutin, protože když
stoupá teplota ovzduší, zvyšuje se také hladina
glukózy v krvi a objevují se křeče dolních končetin. Měli bychom popíjet během dne vodu
s citronem, minerálku s obsahem magnesia a vynikající volbou je také zelený čaj, který nejen
uhasí žízeň, ale podporuje spalování tuků. Přednost mají také bylinné čaje, i když žádná bylina
cukrovku nevyléčí, přesto slouží jako podpůrný
přírodní léčivý prostředek k udržení optimální
glykémie. Prázdniny jsou dobou cestování na
dovolenou a diabetes není důvodem proč přestat
cestovat, ale musíme to lépe promyslet. Zaopatříme si termotašku, do které si uložíme pas,
pojištění, průkaz diabetika a všechny léky, hroznový cukr, inzulíny, jehly, náhradní inzulínové
pero, glukometr a testovací proužky, lancety,
k inzulínové pumpě zásobníky, sety a baterie.
Do letadla potřebujete lékařské potvrzení, že
užíváte inzulin, abyste si ho mohli převážet
v osobním zavazadle. Pokud budete cestovat
autem, termotašku uložte tak, aby se inzulín
nepřehřál. Před jízdou si změřte glykémii a pokračujte, jen když máte optimální hodnoty. Dodržujte bezpečnostní přestávky, po 2 hodinách
zastavte, napijte a najezte se. Při stravování v zahraničí byste si měli spočítat množství sacharidů
v nabízeném jídle. Pizza a zmrzlina mají hodně
sacharidů. Klidně ochutnejte mořské plody, přidejte si zeleninu, ovoce si oloupejte a vodu pijte
pouze balenou. Nezapomeňte na zdravotní obuv
a ponožky, sluneční brýle a opalovací krém.
Nevíte, co s včerejšími „gumovými rohlíky“?
Za pár minut z nich připravíte pochoutku pro
celou rodinu. Potřebujete 5–6 včerejších rohlíků,
3–4 vejce, 1 velký rajský protlak, bylinky (oregano, bazalka, tymián, libeček), 2 stroužky česneku, 300 g tvrdého sýra, 150 g šunky, klobásu
a zeleninu (cibuli, papriku, rajčata). Rohlíky nakrájíme na kolečka a rozložíme na plech s pečícím papírem a přelijeme rozšlehanými vajíčky
s trochou mléka. Rajský protlak smícháme s bylinkami a česnekem, osolíme a rozetřeme na rohlíky. Šunku a klobásu pokrájíme, smícháme
s cibulí, paprikou, půlkami rajčat a zbytkem bylinek, navrstvíme na pomazané rohlíky a posypeme strouhaným sýrem. Pečeme asi 20 minut
v troubě při 180 °C.
Pěkné letní dny a nové zážitky z dovolené
přeje Marie Miškolczyová
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Motoklub Austerlitz informuje
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MK Austerlitz pořádal 23. května na minibikeové dráze v areálu Masarykova okruhu druhý
závod fechtlů. Jsem velmi smutný, že jsem se
nemohl osobně zúčastnit, neboť jsem se ocitl ve
vyškovské nemocnici. O průběhu a výsledcích
jsem byl informován od několika účastníků.
O prázdninách žádné závody nepořádáme.
Máme je pojaté každý po vlastní ose. Dalším
závodem je 3. října závod v areálu SÚS. Budeme informovat v příštích číslech zpravodaje.
Rád se vrátím k závodu ve Starém Městě,
který se konal 2. a 3. května. Jel se již 13. ročník. Tomuto závodu nepřálo počasí v sobotu při
trénincích přeprchalo, v neděli v závodě nepršelo, ale bylo chladno a vítr. Již v minulém
čísle jsem psal, že v Brně na Jarní ceně chybí
na startu tři jezdci, dva se již nikdy nevrátí
a třetí Olda Hanák trénuje, posiluje a dělá vše
proto, aby se mohl postavit opět na start. Tak
tomu bylo i ve Staráku.
Radost nám dělala Anežka Svobodová, dvacetiletá sympatická slečna, která letos jede ve

třídě Twin – šestsetpadesátky dvouválce. Bojovala na 10. místě, ale motor začal ztrácet výkon
a bylo dojeto. Byl to pěkný závod bez pádů
a červených vlajek.
Za 14 dnů jsme navštívili další závod 300
ZGH v Hořicích. Je to nejatraktivnější trať pro
jezdce, ale velmi nebezpečná. V nedělním závodě bylo pěkné slunné počasí s mírným větrem. Opět nám dělaly radost dvě slečny Staňka
Malinová z nedalekých Křižanovic ve třídě 125
ccm. Náročný závod dokončila na konci početného pelotonu, na začátečnici výtečný výsledek. Další třída Twin, kde startovala druhá
slečna Anežka Svobodová. Anežka každým
kolem ukazovala, že do těchto závodů patří
krásný sklon, brzdy a průjezd do Stašova
esíčka. Závodila mezi 35 muži a dojela na 11.
místě. Začala v 8 letech na pionýru. Nutno podotknout, že motor vydržel a Anežka taky.
V několika třídách byla červená vlajka, dokonce i helikoptéra kousek od nás. Je to velký
adrenalin, ale krásný. Dalším závodem byl již

6. ročník závod v Kopčanech. Přes velká vedra,
která sužují celou republiku, to byl opět krásný
závod bez velkých pádů a zranění. Když tam
jedu, tak si vzpomenu, jaké to bylo krásné,
když se ve Slavkově jezdil Slavkovský okruh.
Přeji všem čtenářům krásné prázdniny, příjemnou dovolenou vždy se šťastným návratem
J.M.
domů.

Fechtly v serpentinách
V sobotu 6. června uspořádal Motoklub Austerlitz závod do vrchu malých motocyklů nazvaný AUSTERLICZHILLCUP 6. Start byl na
konci Tyršovy ulice a cíl na horizontu nad Slavkovem směrem do Rousínova. Za ideálního počasí se spolu utkalo 28 strojů ve vypsaných
kategoriích a dalších 5 v kategori volné. Na
startu se do šesti soutěžních rozjížděk postavily
i 4 ženy. Nejmladšímu závodníkovi bylo 15 let
a nejstaršímu 72 let. Děkujeme za pomoc
a asistenci Městské policii Slavkov u Brna
a všem, kteří přišli odvážné jezdce povzbudit.
Za MK JZ

Akce slavkovských junáků na jaře

Geocaching pro nejmenší
Čtvrtý oddíl a jeho nejmladší členky se v sobotu 16. května vydaly lovit tzv. „kešky“. Početná výprava se během dopolední procházky
přesunula směrem k Vážanům n. Lit., kde jsme
odlovili kešku u vážanského rybníka. Kdo měl
na výměnu nějakou drobnou hračku, mohl si ji
vyměnit za jinou z nalezené krabičky. Aby toho
nebylo málo, nalezli jsme další poklad v podobě
sladkostí, který nás všechny potěšil. S úsměvem
na tvářích jsme zvládli i zpáteční cestu. Možná
i samy děti se divily, kolik jsme toho vlastně
našlapali téměř na dohled od Slavkova.
Den poté jsme se sešli se staršími členkami
oddílu. Cílem geocachingu nebyly Vážany nad
Litavou, ale kešky ve Slavkově. V menším
počtu, o to však zajímavější výprava pro jednotlivce. Každý měl totiž GPSku téměř pořád
u sebe a hledání pokladů se stalo pro každého
zábavnější. Jen po Slavkově jsme obešli pět
kešek a i když se to nezdálo, nachodili jsme ještě
větší porci kilometrů než ve dni předchozím.
Všem se akce moc líbila, především díky
dobře připraveným slavkovským keškám,
které jsou v některých případech opravdu
těžko „odlovitelné“. Už jste nějakou ve městě
Ondra Horák
našli?

Na rozdíl od jiných lanových center v Permoniu nestačí procvičit jen svaly a fyzickou šikovnost. Museli jsme prověřit i vlastní úsudek
a prokázat znalosti, popřípadě schopnosti logického uvažování. To vše v interaktivní hře
Magic Permon. K dobré atmosféře a průběhu
hry přispělo, že úroveň náročnosti jednotlivých
úkolů byla přizpůsobena rozdílnému věku
a schopnostem návštěvníků. Každý úspěšný
hráč dostal na památku stylovou velikou dřevěnou kostku (ozdobenou jak jinak než motivy permoníků).
Dopolední program vystřídal syté občerstvení, které dalo zapomenout na ranní pěší
trasu, která nás čekala zpět k vlaku ve stejné
vzdálenosti. Domů jsme se vraceli bohatší
o zážitky z prožitého slunečného dne a se znalostmi o těžbě uhlí, která v rosicko-oslavanOlda Bayer
ském revíru dříve probíhala.

Obrok • Foto: archiv junáků

Skautské setkání OBROK 2015: Sloužím!
Expedice Mouřínov • Foto: archiv junáků

Mouřínovská „Expedice u Kozy a petržele“

Permonium • Foto: archiv junáků

Zájezd Junáka: Permonium Oslavany
Každoročně, a proto i letos, uspořádalo slavkovské středisko Junáka jednodenní jarní zájezd. Cíl akce, kterou pořádáme jak pro své
členy, tak pro širokou veřejnost, byl v zábavním parku Permonium nedaleko Oslavan.
V sobotu 6. června jsme se vydali na cestu vlakem, posledních cca 6 km bylo třeba zvládnout
pěšky.

vrhli do vod přilehlého rybníka. Příjemné osvěžení a zábava nám vydržela až do večera.
Kozy přes noc nesmí zůstat na pastvě, a proto
nás čekalo večerní shánění z pastvy na farmu
a ranní vyhánění zase zpět. To byl zážitek, na
který asi málo kdo z nás zapomene, neboť kozy,
chtějí-li, umí být pěkně rychlé a nevyzpytatelné.
Na noc byla tedy všechna zvířata v bezpečí.
Po ranním vyhánění koz na pastvu a shánění
ovcí jsme se rozhodli, že si za odměnu darujeme návštěvu veřejného koupaliště v Bučovicích. Voda, skluzavky, tobogán a hranolky nám
opravdu bodly a my se mohli ve tři hodiny vrátit do Slavkova plni hromadou nezapomenutelKristýna Bayerová
ných zážitků.

Už od rána vše naznačovalo tomu, že sobota
13. června bude opravdu prosluněná. V brzkém
čase a teplotě snesitelné pro chůzi jsme se vydali z vlakového nádraží v Marefích směrem
k Mouřínovu. Díky zkratce jsme se dostali do
poněkud obtížného terénu. Tím jsme se ale nenechali zastrašit a ještě před obědem jsme dorazili na „Farmu u Kozy a petržele“.
Tradiční bramborový guláš, na jehož přípravě
se podílela každá z přítomných dívek, zahnal
hlad z cesty. Po obědě jsme navštívili hlavní
atrakci – stádo třiceti koz. Když jeho členky
uviděly, že neseme kýbl tvrdého pečiva, rázem
se z hospodářských zvířat stala skupina přítulných a nedočkavých domácích mazlíčků. Ve tři
hodiny slunce tak žhnulo, že jsme se hromadně

Ve dnech 10.–14. června se roveři & rangers
z celé republiky zúčastnili skautského setkání
„Obrok 2015“ v Liberci. Roveři & rangers, tak
si říkají skauti a skautky ve věku 15–24 let. Bez
mála 1400 z nich se sešlo po dvouleté odmlce
k dalšímu ročníku Obroku. Program této roverské akce vždy tvoří aktivity v souladu s heslem
těchto skautů „Sloužím“. I proto účastníci
v prvních dnech uklidili a pomohli s opravami
na několika místech ve městě Liberci, na Ještědu a v CHKO Jizerské hory. V druhé části
akce na přítomné čekal zajímavý program – zážitkové hry a sportovní aktivity střídaly workshopy, přednášky a diskuse s lidmi, kteří za
sebou mají úspěchy v profesním životě
a o svých názorech se nebojí diskutovat.
Z Obroku jsme odjížděli se spoustou inspirace a novými silami, které se budou hodit
v dalších měsících nejen při akcích skautů.
Filip Rujbr
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Uprostřed Natálie Křížková • Foto: archiv atletů

Bára Šujanová • Foto: archiv atletů

Tři krajské mistrovské tituly putují do Slavkova
Systematická příprava mladých slavkovských
atletů přinesla další velký úspěch. V neděli 17.
května se na stadionu Lokomotivy Břeclav rozdělovaly mistrovské tituly žactva Jihomoravského kraje v lehké atletice. Přebornicemi kraje
pro rok 2015 se staly členky oddílu Atletika
Slavkov u Brna Natálie Křížková a Barbora Šujanová. Natálie se stala zářivou hvězdou celého
mistrovství, když ke dvěma prvenstvím (běh na
60 m – čas 8,51 s. a běh na 60 m překážek – čas
10,55 s.) přidala bronz z běhu na 150 m časem
21,70 s. Bohužel „stopadesátku“ absolvovala
s nataženým tříslem, což si přivodila ve finále

„šedesátky“. Také Bára Šujanová zaznamenala
fantastický výsledek a ve vrhu koulí výkonem
9,32 m porazila všechny své soupeřky. Třetím
slavkovským účastníkem závodu byl Ondřej
Budík, který vylepšeným osobním rekordem ve
skoku do dálky – 444 cm, obsadil v silné konkurenci pěkné 5. místo. Všichni jmenovaní atleti
jsou v kategorii mladšího žactva teprve prvním
rokem, a je tak velká šance, že na současné
úspěchy navážou i příští rok.
Po čtyřech letech tréninku se letos poprvé
představila skoro třicítka nejlepších mladých
slavkovských atletů také v soutěži družstev

mladších žáků. Ve velmi silné brněnské skupině
zatím sice hlavně sbírají zkušenosti, protože
velká většina z nich do soutěže věkem ještě nepatří. Každý získaný bod je pro ně velkou motivací do dalších tréninků. Přestože celkový
počet bodů družstva pravděpodobně nebude na
postup do nadstavbové části stačit, má náš
oddíl po dvou kolech nejlepší atletku celé soutěže v Natálii Křížkové se 42 body!
Doufejme, že se slavkovská atletika vrátí
brzy na pozice, které ji v minulosti patřily. Snad
ze současné téměř 90členné základny vstanou
atleti
jednou noví Tesáčkové.

Vítězem bike maratonu se stal už podruhé Pavel Boudný
72 kilometrů dlouhý a náročný bike maraton v Mostě měl letos jednoznačného vítěze.
Stal se jím Slavkovan Pavel Boudný. Nejen
pro své úspěchy byl letos oceněn ve slavkovské anketě Sportovec roku.
Titul mistra republiky v maratonu získal
Pavel Boudný již v roce 2006, 2011, 2014
a 2015. V mosteckém závodu uspěl letos podruhé. Kromě těchto úspěchů potvrdil také své
prvenství již čtyřikrát v kategorii cross
country.
Právě „Grande Paolo“ byl jedním z hlav-

ních favoritů na zisk titulu, ale
sám přiznal, že během závodu
měli navrch spíše jeho soupeři.
„Matouš s Huďou jeli totální šrot,
já jim ani nemohl vystřídat, byl
jsem na špici možná tři minuty
z celýho závodu. Nebyla to
sranda, byl to extrémně těžký
závod, hodně prachu, fakt to nebyla sranda,“ líčil Bouda
mistrovské dílo, které dotáhl do
vítězného konce.

Pavel Boudný s pohárem

Zřejmě zaslouženě, protože
Pavel podřídil šampionátu poslední měsíc příprav. „Mistrák
byl pro mě hodně důležitý, dlouhodobě jsem se na to připravoval, omezoval jsem se ve stravě
a v pivku. A byl jsem před startem nervózní, mistrák je jeden
závod v roce a já jsem strašně
spokojený, že to všechno klaplo
bez defektu nebo jiných probvs
lémů.“

Z Kozova do Kosova aneb Suicidal Night Trophy 2015
Svědkem startu padesáti osmi dvojic bajkerů
na letošním 17. ročníku Nočního přejezdu byl
Valáškův grunt v Kozově, malé vesnici nedaleko
Bouzova. Oproti několika posledním rokům se
tento lišil tím, že řeky zůstaly ve svých korytech,
bahno na cestách leželo jen místy a závodníci
nemuseli startovat v pláštěnkách. O to náročnější však byla samotná 62,8 km dlouhá trať
svými strmými výstupy a klesáními, hlavně
v první třetině závodu.
Dvojce závodníků na horských kolech startovaly od osmi hodin až do půlnoci. Každý dostal
mapu a podrobný itinerář s popisem cesty a musel
absolvovat trasu po vyznačených turistických
značkách, včetně několika tajných kontrol a dvou
občerstvovacích stanic. Kategorie běžců měla
trasu asi o 20 km kratší, tedy 38,5 km.
Všichni účastníci podali úctyhodné výkony,
překonali celou trať a nakonec i sami sebe, když
dojeli do chatkového tábora v Kosově u Zábřehu. V mužské kategorii svedli borci opravdu
těsný souboj, když první Radek Polášek a Radoslav Hegar zvítězili o necelé dvě minuty před
druhým Janem Martínkem a Michalem Štouračem a necelých devět minut před Petrem Kozmonem a Michalem Rumlem, kteří byli pro
změnu nejrychlejší v zaváděcím kolečku na
23 km. Za ženy zvítězily Michaela Mrázková

a Markéta Krupicová, za nimi Eva Šolcová
a Dita Blažková a jako třetí dojely Stanislava
Duráková a Jana Staňková. Ve smíšených dvojcích první projeli cílem Kateřina Červinková
a Radek Maláč, druzí Soňa Samková a Martin
Vlk a třetí Ivča a Pepik Křižkovi.
Po slavnostním vyhlášení se za všeobecného
veselí konala pověstná grilovačka s bečkou, hud-

Účastníci nočního přejezdu • Foto: archiv AA

bou, tancem i zpěvem až do brzkých ranních
hodin.
Chtěli bychom poděkovat všem našim partnerům a pomocníkům s organizací.
Všechny výsledky, fotografie a informace
o letošním přejezdu i o další plánované akci, kterou je Slavkovský devítiboj, jsou na našich
stránkách www.austerlitz-adventure.cz.
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Červen v Karolínce patří dětem
Než jsme se nadáli, je tu poslední měsíc
školního roku. Měsíc výletů, těšení se na
prázdniny, ale i loučení. Pro učitele je to doba
k hodnocení a zamyšlení nad tím, jestli vše
proběhlo tak, jak mělo a přispělo ke spokojenosti naší, rodičů a hlavně dětí. A co nám tedy
červen v Karolínce přinesl?
Bránu otevřela oslava dne dětí. Školní zahrada se proměnila v místo, kde si děti vyzkoušely své dovednosti hned v několika
disciplínách. Nesměly chybět překážkové
dráhy, slalom nebo hod na cíl. Nejvíc energie
ovšem vyžadoval skákací hrad, který zárověň
sklidil, nejen u dětí, obrovský úspěch. Příliš
unavené zrelaxovala kresba křídami na chodník. Z dětských úsměvů bylo patrné, že se dopoledne opravdu podařilo.
Před dlouho očekávaným výletem do Lamacentra v Brně nemohl nikdo ani dospat. S ba-

Lamacentrum • Foto: archiv školy

tůžky na zádech jsme se vydali vstříc velkému
dobrodružství. Trochu nám v tom bránila snad
nekonečná jízda autobusem, ale nakonec jsme
se přece jen dočkali. V areálu jsme se rozdělili
po třídách a s našimi průvodkyněmi postupně
objevovali celý prostor. U ohrady s ovcemi
a kozami jsme se naučili, jak se tato zvířata
krmí a co jim nejvíce chutná. Avšak našim
hlavním cílem byly výběhy pro lamy. Nejdůležitější, ale také nejtěžší bylo naslouchat instrukcím, jak se máme v blízkosti lam chovat.
Na takový lamí kopanec by asi nikdo z nás jen
tak nezapomněl! Naštěstí k ničemu takovému
nedošlo a lamy se od nás nechaly krmit a hladit. Domů jsme si kromě úžasného zážitku
vezly na památku i chomáček lamí srsti.
Zmínka o loučení v úvodu patří našim předškolákům. Naučili se spoustu nových věcí,
které snad správně využijí po prázdninách ve
škole. Společně s jejich rodiči jsme sešli v naší
školce, popřáli jim hodně štěstí a se slovy našich mladších dětí: ,,ať máš hodně kamarádů
a ať se ti líbí ve škole,“ se s nimi rozloučili. Po
skončení programu jsme rodiče vyprovodili,
protože následovalo spaní ve školce, které bylo
tak trochu obestřené tajemstvím, jak to tam asi
vypadá v noci.
Červen se tedy opravdu vybarvil a to nejen
hřejivými paprsky slunce, ale i množstvím podařených aktivit. Je zde na místě poděkovat
vám všem a zejména rodičům za přízeň,
ochotu a spolupráci a popřát vám i nám hezké
za kolektiv KMŠ Miroslava Bočková
léto.
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J. S. Bach a hudba 20. století
V neděli 24. května byla na programu 5. Divadelní kavárny reflexe díla Johanna Sebastiana Bacha populární hudbou 20. století. Autor
tohoto zajímavého tématu Marek Kuchta měl
před sebou nesnadný úkol, zejména kvůli dosavadnímu značnému věkovému rozdílu návštěvníků Kavárny, takže musel pečivě volit
slova i ukázky. I když skutečně přišli posluchači tří generací, čekal je na jednu stranu srozumitelný, ovšem po odborné stránce velmi
dobře poučený výklad a vhodně volené
ukázky, ilustrující probírané téma. Byla řeč zejména o erudovaných, po technické stránce
většinou dokonale vybavených hudebnících
a zpěvácích, z nichž některé proslavilo hned
první album, jiné dlouholetá činnost. Farním
sálem stačily ve vymezeném čase zaznít
ukázky instrumentální tvorby Jethro Tull, California Guitar Tria, Ekseption, Ricka Wakemana a Nice, vokální tvorbu reprezentovala
skupina Swingle Singers, která se stala inspirací ke vzniku mnohým pamětníkům známých
Linha Singers. Československý nonkonformní
artrock zastupoval nejvýraznější klávesista
všech dob Marián Varga, samozřejmě ukázkou
slavné Hommage à J. S. Bach a po chorálu
Jesus bleibet meine Freude z kantáty Herz und
Mund und Tat und Leben ve svébytném pojetí
Modern Jazz Quartetu čekala posluchače už
jen ukázka téměř po 50 letech stále frekventované písně Gary Brookera se skupinou Procol
Harum A Whiter Shade of Pale, která toto nePetr Hlaváček
dělní posezení zakončila.

OT E V Ř E N Ý D O P I S R A D Ě M Ě S TA S L AV K O V U B R N A

Nesouhlas s chystanou vyhláškou o volném pohybu psů
Vážený pane starosto, vážená rado, dovolte
nám vyjádřit nesouhlas s návrhem vyhlášky
o volném pohybu psů v rozsahu, v jakém nám
byl prezentován. Chtěly bychom vám předložit
důvody pro méně striktní variantu a požádat
vás o jejich důkladné zvážení.
Pes se stal součástí běžného života a měl by
být příjemným společníkem pro všechny obyvatele města. Jen správně vychovaný a socializovaný pes však může tento požadavek splnit.
Jsme si vědomi, že ne všichni majitelé poskytnou svým psům dostatečnou socializaci, ale
přestupky způsobené takovými psy je možné
řešit občansko-právní cestou. Obáváme se, že
v případech hrubě neukázněných majitelů vyhláška stávající problémy nezlepší a drobným
neshodám mezi občany je lépe předcházet
osvětou ve smyslu pravidla respektovat a být
respektován. Pokud zastupitelé města považují
za nevyhnutelné vydat vyhlášku upravující
pohyb psů na území města, chceme se zasadit
o její smysluplnou variantu. To znamená povinnost mít psa na vodítku v případě, že není
dostatečně ovladatelný, ale zároveň umožnit
dostatek prostoru těm, kteří umí své psy vychovat. Navrhovaná varianta vyhlášky, umožňující psům pohyb pouze na vodítku
a v několika vybraných lokalitách na volno
s náhubkem, je pro výchovu psa naprosto nedostačující. Vychovaný pes na vodítku totiž
netahá a nečichá, čili nemá volno. Pokud volno
má, pohybuje se v blízkosti svého pána, je
ovladatelný na přivolání a neobtěžuje své
okolí. Naproti tomu nevychovaný pes, připou-

taný na vodítko, není zárukou bezpečí pro své
okolí (např. se může majiteli vytrhnout). Máli být pes v běžném životě ovladatelný, musí
mít možnost si naučené povely v praxi opakovat. Vodítko nebo náhubek toto znemožňují.
Příklady z praxe dokazují, že nedostatek mentální či fyzické aktivity si pes často kompenzuje nevhodným chováním jako je štěkot,
ničení majetku, samovolné utíkání či dokonce
agrese. Nastíněná možnost vybudování oploceného cvičiště za ulicí Litavská je jistě vstřícným krokem. Zde by se měl pes naučit
základům poslušnosti, které potom využije
v praxi. Cvičák, jediný v tak velkém městě
jako je Slavkov, však podle našeho názoru nemůže sloužit jako venčící plocha.
Také je na zvážení úplný zákaz vstupu se
psy do určitých lokalit, jako např. zámecký
park či biokoridor. Zkušenosti z některých
měst, kde byl tento zákaz zaveden, ukazují na
přemnožení potkanů v těchto lokalitách. Tím
hrozí např. nebezpečí přenosu tularémie na
člověka (viz případová studie Ing. Tomáše
Gerlinga a MVDr. Natalie Gerling).
Co tedy navrhujeme? Navrhujeme zapracovat do vyhlášky výjimku pro všechny asistenční psy. A psům se zkouškou z poslušnosti
TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

(např. BH, která prověřuje ovladatelnost psa
v městském prostředí), umožnit volný pohyb
bez náhubku v intravilánu města, kromě míst
označených úplným zákazem vstupu. Ze zákona je možné tuto výjimku udělit (viz např.
města Stříbro, Česká Rybná, Trstěnice). Navrhujeme zrušit nutnost náhubku v lokalitách určených pro volné pobíhání všech psů. Podle
našich zkušeností je ve Slavkově naprostá většina majitelů psů dostatečně zodpovědná a dokáže kriticky posoudit nebezpečnost
a poslušnost svého psa. Je samozřejmostí, že
majitel psa má podle občanského zákoníku za
psa a újmu na zdraví či majetku jím způsobenou plnou zodpovědnost. Navrhujeme soustředit síly na vyřešení problému s nebezpečnými
psy, kteří se pohybují v několika lokalitách
Slavkova bez vědomí majitele a terorizují
okolí. Apelujeme na instalaci košů v co nejkratším možném termínu a nesbírání psích exkrementů nesmlouvavě pokutovat. A prosíme
o šíření osvěty o právech a povinnostech majitele psa například formou krátkého pravidelného sloupku v místním zpravodaji či na
webové stránce města.
Milada Hejdušková, Jarmila Kvasnicová,
Monika Kubíčková

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dřevěná razítka. Razítka tradiční,
kulatá, datumovky, razítka
velkých rozměrů atd.
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Slavkovští draci na závodech

Rybářské závody • Foto: archiv rybářů

Rybářské závody
V posledním květnovém víkendu bylo ve
Slavkově v rámci dnů Slavkova a jeho okolí
uspořádáno hned několik kulturně společenských akcí. K těmto se přidali i rybáři a na sobotu 30. května připravili sedmé novodobé
závody na velkém rybníku. Předem bylo vypuštěno do rybníka v rámci jarního zarybnění a před samotnými závody, kolem čtrnácti
metráků kapra, dodaného z Velkého Meziříčí.
Rybník byl hájen po dobu patnácti dnů. V sobotu nad ránem ve Slavkově dosti výrazně zapršelo. Přesto se u prezentace sešlo čtyřicet
jedna chlapců, čtyři dívky, čtyřicet pět mužů a
dvě ženy. Tyto rybářské závody se ve Slavkově
těší velké oblibě hlavně u mládeže, která obsadila celou polovinu startovních míst. Začínající rybáře a rybářky přišlo podpořit
spoustu příznivců z řad rodičů, dědečků, babiček a také kamarádů. Vlastní soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií, s hodnocením
ušlechtilá ryba, co centimetr délky, to jeden
bod a ostatní ryby co kus, to bod. Od samotného startu soutěže se podstatně více dařilo
dětem. V průběhu dopoledne se vítr ale otočil
a před polednem ryby nahnal do úseku dospělých. Ten, kdo měl zvolenou dobrou návnadu
a rybolovnou techniku, se jistě dobře pobavil.
Tomu svědčí i následné výsledky. Kategorii
děvčat do 15 let vyhrála Drahomíra Křivonožková. U chlapců obsadil první místo s pěti kapříky a s celkovým počtem 255 bodů Matěj
Šenkyřík, taktéž ze Slavkova. Za ženy zabodovala se čtyřmi kapry paní Zdeňka Novotná
z Chválkovic a v kategorii mužů vychytal letošní titul s jedenácti ulovenými kapříky, o celkovém počtu 538 bodů, pan Antonín Pelka ze
Slavkova. Pro vítěze ve všech kategoriích byly
připraveny pěkné a hodnotné ceny. Navíc
všichni soutěžící z řad mládeže obdrželi
zdarma občerstvení a dárkový balíček za účast.
Za to patří především velký dík všem sponzorům a příznivcům naší organizace. Překvapilo
mne, že pořadatele před závodem oslovil rybář
vozíčkář, jestli bychom pro něj zabezpečili
bezbariérový přístup k vodě na závody. Následně byl pro tohoto člena naší organizace vyčleněn celý úsek na takzvaném sjížďáku se
startovním místem číslo jedna. Jsem velmi potěšen a chtěl bych tímto poděkovat členovi naší
rybářské stráže a v den závodu zároveň rozhodčímu Honzovi Zavadilovi, který poskytl tomuto hostu veškerý potřebný servis.
Poděkování patří zároveň také všem, kteří se
podíleli na perfektní přípravě a zdárném průběhu celé této vyhlášené akce. Závěrem přijměte naše pozvání na další rybářské závody,
které se konají již tuto sobotu 6. června v Hruškách a 11. července v Bučovicích. Více informací o činnosti naší organizace naleznete na
webových stránkách: www.momrs-slavkov.cz,
Přílohou je i výsledková listina.
Za MRS Slavkov u Brna Petr Zvonek

Mladí hasiči – slavkovští draci se v květnu
zúčastnili okresního kola soutěže v požárním
útoku. Práce u hasičů je převážně kolektivní
činnost, kde každý spolupracuje a jeden druhému pomáhá. Soutěže jsou také kolektivní záležitost.
Soutěž začíná uzlovou štafetou. Každý si vylosuje, jaký uzel bude vázat. Po odstartování,
nesmí nikdo promluvit.
Štafeta z překážkami 4 krát 60 metrů – od
startovní čáry je ve vzdálenosti 21 m kladina je
vysoká 80 cm a 4 m dlouhá, po 90 m je postavena pro starší žáky překážka s oknem, pro
mladší žáky nízká překážka nebo příčné břevno
s výplní, po 150 m je postaven prázdný hasičský
přístroj, po 155 m je položena podložka pro
umístění prázdného hasičského přístroje, po
205 m jsou postaveny 2 ks nespojených hadic C
v kotoučích s libovolným směrem spojek, u kategorie přípravka a mladší mohou spojky ležet
i na zemi, po 225 m je umístěn rozdělovač.
Pak následuje soutěž v požárním útoku –
stříkání vody na terč.
Mladší družstvo se umístilo na 5 místě
a starší družstvo se umístilo na třetím místě
a postoupila na přebor Moravské hasičské jednoty v požárním sportu
V květnu jsme byli s mladými hasiči v lanovém centru v Brně v rámci výcviku. Dětem se
tam velice líbilo a hned se těšili, kdy se pojede
znovu. Foto z akce naleznete na facebooku.
Přebor Moravské hasičské jednoty v požárním sportu v kategorii mladí hasiči se konal

13. června v areálu VUT Brno, ulice Technická
2, Brně-Králově Poli.
Disciplíny mladých hasičů:
Požární útok s vodou
60 m s překážkami – jednotlivci
Štafeta 4x60 m s překážkami
Uzlová štafeta
Mladí hasiči změřili dovednosti s ostatními
družstvy z celé Moravy. Vedli si dobře, i když
bylo velmi teplé slunečné počasí. Už jen čekání
před startem na slunečném místě, bylo vyčerpávající. Je vidět, že děti mají dost sil a dokáží
něco vydržet. Soutěže se účastnilo 11 družstev
v kategorii mladší hasiči (děti od 6 do 12 let),
10 družstev v kategorii starší hasiči (od dovršení 12 let do dovršení 16 let).
Mladí hasiči se scházejí ve čtvrtek během
školního roku v 16 hodin na hasičské zbrojnici,
pokud by mělo dítě školou povinné zájem o hasičskou tematiku, je srdečně vítáno.
Petr Blahák

Slavkovští draci • Foto: archiv hasičů

Výcvik hasičských jednotek s vrtulníkem
Nížkovické polní letiště se v sobotu 6.
června po několika letech opět stalo místem
pro výcvik v plnění závěsného hasícího vaku
vrtulníku. Akce se zúčastnily jednotky HZS
Jmk ze stanic ve Slavkově a v Bučovicích
a dále jednotky kategorie JPO III z hasebních
obvodů těchto stanic.
Výcvik absolvovali hasiči celkem z 11 jednotek. Hlavními aktéry byli piloti Policie ČR
a hasiči - letečtí záchranáři ze základny na letišti v Brně - Tuřanech. Vrtulník byl Bell 412
EP, dvoumotorový víceúčelový stroj střední váhové kategorie. Pro lepší představu o náročnosti práce pilotů a součinnosti s pozemní
obsluhou, tento stroj má maximální vzletovou
hmotnost téměř 5400 kg, průměr nosného rotoru 14 metrů, výkon motorů celkem 1342 kW
a nosnost až 2400 kg. Pilot musí vrtulník udržet
při plnění vaku ve visu nad zemí cca ve výšce
5 metrů, hasiči na zemi provádějící plnění závěsného vaku (tzv. Bambi vaku) pak pracují ve

Výcvik s vrtulníkem • Foto: archiv hasičů

velmi prudkém turbulentním proudění vzduchu, ke kterému se přidává zvířený prach a roztříštěná voda a v neposlední řadě je na plnícím
místě také vysoká hladina hluku.
Samotné plnění se provádí pomocí dvou plnících proudnic B 75 mm, z nichž každou obsluhují dva hasiči. Po příletu vrtulníku
a zklidnění vaku přistupují na pokyn velitele
plnícího stanoviště k vaku a zahajují jeho plnění až do přetečení. Poté uzavírají proudnice,
odstupují a vrtulník odlétá k místu shozu vody.
Vzhledem k tomu, že výcvik probíhá na
malém prostoru a letová vzdálenost k místu
shozu je krátká, lze jeden cyklus provést za
o něco málo více než jednu minutu. Díky tomu
se obsluhy plnícího stanoviště mohly vystřídat
na různých pozicích a prakticky si tak vyzkoušet, co tahle práce obnáší.
Výcvik trval celkem 2 hodiny a absolvovalo
ho na 70 hasičů. Celkem bylo provedeno 30
shozů a bylo spotřebováno 18 tisíc litrů vody.
Věříme, že přispěl ke zvýšení akceschopnosti
jednotek a možností jejich nasazení při ostrém
zásahu. Hašení Bambi vakem se používá nejčastěji při lesních požárech, v nepřístupném terénu apod., kde je složité jiným způsobem
dopravit hasební vodu, případně kde je potřeba
rychle zastavit šíření požáru.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za jejich vysokou účast, za obětování
volného času i za jejich nasazení. Poděkování
patří také hlídce Policie ČR ze Slavkova, která
v místě cvičení usměrňovala dopravu na blízké
silnici první třídy, aby nevznikly zbytečné dopravní komplikace.
Roman Žilka, HZS JmK, PS Slavkov u Brna
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Slavkovský pivovar
ČERVENEC
1. 7. středa Nová měsíční nabídka jídel
4. 7. sobota 2. ročník bigbítového pivního festivalu„Když se
chlapi sejdou“
15. 7. středa Pivo měsíce – London Bitter Ale
(uvařeno v omezeném množství)
11. 7. sobota Restaurace UZAVŘENA – Svatba
22. 7. středa Pivo měsíce – Slavkovský kölsch 12%
(uvařeno v omezeném množství)

Otevření nového pavilonu • Foto: B. Maleček

Nový pavilon je otevřen!
V sobotu 13. června se konalo v Papouščí
zoologické zahradě v Bošovicích slavnostní
otevření nového pavilonu pro amazoňany.
Mezi hosty byl i kmotr papouška ary ararauny,
fotbalista Petr Švancara, který společně se starostou Bošovic Alešem Matyášem a manželi
Škrhákovými přestřihl pásku nového pavilonu.
Po zahájení byl volný vstup do pavilonu
s papoušky, ale také do zázemí, tzv. zimoviště.
Zde byl přítomen realizátor nerezových expozic pan Vejmola z Brankovic, který ochotně
odpovídal na dotazy přítomných.
Pro všechny přítomné bylo zajištěno občerstvení formou rautu, degustace vín, pivo a bylinková limonáda. V celém areálu bylo
dostatečné místo k posezení, aby si každý host
našel koutek a vychutnal si všechny připravené
dobroty, a to za doprovodu hudební skupiny
Výlet ze Slavkova u Brna.
Velké poděkování za bezchybné a perfektní
uspořádání této akce patří velmi pohostinným
majitelům zoo – manželům Haně a Vlastimilu
Škrhákovým, kterým se podařilo ve velmi
krátké době za pomoci přátel dotáhnout toto
úžasné dílo do konce.
red.
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do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 27. června 2015

Znáte dobře svoje město?
V minulém čísle SZ jsme trochu zabrousili
do historie Slavkova. Ale to vás nezaskočilo
a opět přišla spousta správných odpovědí. Někteří ze čtenářů poslali svoji odpověď i s krátkým příběhem – za všechny aspoň jeden od
paní Olgy Blahákové: „Na obrázku, který jste
uveřejnili v květnovém zpravodaji, je čerpací
stanice na konci Slavkova (Bučovická ul.).
V pozadí čerpací stanice je vidět střecha baráku. Tento barák patřil Kožouškům a moji ro-

diče zde bydleli před druhou světovou válkou.
Moji sourozenci zde strávili svoje mládí. Paní
Kožoušková a můj otec byli sourozenci.“
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři
výherci: Zdena Plevová, Luděk Kadlec a Ivo
Zdražil. Výherci si mohou u nás v redakci (Brněnská 642) vyzdvednout knihu dle vlastního
výběru.
Dnešní hádanka:
Kde se nachází místo na fotografii? Fotografie pořízená v centru města je současná.

Svoje odpovědi pište mailem na adresu:
info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu Slavkovský zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři
výherce, kteří si u nás v redakci mohou vybrat
z naší nabídky libovolnou knihu.
Na odpovědi čekáme do 17. července. red.

Slavnostní naražení Císařského piva
U příležitosti 210. výročí bitvy u Slavkova
uvařil Slavkovský pivovar 13% speciál – Císařské pivo. V sobotu 30. května v době vrcholících oslav Dnů Slavkova bylo toto pivo na
náměstí před radnicí slavnostně naraženo.
Na základě historických poznatků, možností
a znalostí pivovarnického řemesla z počátku
19. století sestavil recept piva sládek Karel Vařečka. Jde o svrchně kvašený 13% speciál zlatohnědé barvy s jemnou chmelovou vůní
s plným sladovým tělem a doznívajícím nakuřovaným tónem, který je vařen ze čtyř druhů
ječných sladů a kvašen původním způsobem za
použití svrchních kvasnic.
Část první várky piva byla naplněna do historického dřevěného sudu. Tento sud naložen
na povoz tažený pivovarským koněm a za doprovodu jízdních dragounů osobní Napoleonovy gardy převezen z pivovaru na Palackého

náměstí, kde za velké pozornosti návštěvníků,
byl nápoj představen veřejnosti. Slavnostní naražení se ujal starosta města Slavkova za asistence zástupce ředitelky zámku a zástupců
Slavkovského pivovaru. Vše proběhlo jak mělo,
a tmavě zlatavý mok naplnil první půllitry.
V současné době je již Císařské pivo v nabídce Slavkovského pivovaru a vy jej můžete
red.
přijít ochutnat.

Císařské pivo • Foto: B. Maleček

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVENEC 2015
Datum

4. 7.

hod.

akce/místo konání

pořadatel

12.00 Bigbítový pivní festival – areál Slavkovského pivovaru. Vystoupí kapely: Titanic,
Deep Purple revival Brno, Tom Jegr a Gang, DRUM CLINIC, PULS metal Brno, KELWIN heavy-hard rock
20.–23. 7. 8.30–16.30 Floorball camp 2015, účastnický poplatek 800 Kč
Florball
24. 7.
19, 20, 21 Hrůzostrašné prohlídky zámku (nutná rezervace tel.: 544 227 548)
ZS-A
25. 7.
po celý den Mezinárodní turnaj v pétanque v zámeckém parku
ZS-A, PC Austerlitz
31. 7.
20.00 Hradišťan – koncert na nádvoří zámku
ZS-A, MK-promusic
Trvající výstavy:
Prodejní výstava šperků Ireny Lochmanové a fotografií Věry Kohoutkové
ZS-A
Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše – pohádková výstava pro děti
ZS-A
Výstava panenek v háčkovaných šatech
ZS-A

Sportovní odpoledne • Foto: R. Lánský

Josef Zimovčák • Foto: R. Lánský

Sportovní odpoledne Na kole dětem
Veřejná cyklotour s Josefem Zimovčákem v letošním roce odstartovala svou osmou etapu ve
Slavkově u Brna 11. června. Velmi příznivě podpořený start ve Slavkově však nebyl jedinou akcí
spojenou s touto veřejnou sbírkou, která prostřednictvím Nadace Josefa Zimovčáka pomáhá a podporuje onkologicky nemocné děti. V neděli 14. 6.
se konalo sportovní odpoledne pro děti, jehož

cílem bylo nejen pobavit děti a jejich rodiny, ale
také přispět finančním darem. Přesto, že žhavé počasí cyklozávodům příliš nepřálo, tak se zúčastněné děti zapotily na připravených disciplínách
s kolem i bez něj. Akci zakončilo posezení u příjemné hudby skupiny Výlet, která sbírku pořádanou spolkem Malé korálky podpořila, a rozhodně
nebyli jediní. Za spolek Malé korálky bychom

tímto chtěli poděkovat všem organizacím, které se
podíleli na přípravě i pohodovém průběhu akce.
Příjemnou odměnou nám všem je i částka 6000
Kč, kterou naše sportovní odpoledne přineslo do
sbírky. Děkujeme všem dárcům, zúčastněným
dětem, jejich rodičům i těm, kteří nás jakkoli podpořili. Kromě dětem a jejich rodičům tedy děkuD. Živníčková
jeme i všem sponzorům.

Potápky na našich rybnících
Potápky, nevelký řád ptáků přizpůsobených životu na vodě a pod vodou. Na našich rybnících
můžeme spatřit jen čtyři druhy. V našem nejbližším
okolí pravidelně hnízdila a na mokřadu opět hnízdí
jen nejmenší z nich, potápka malá. Vyhovuje jí
i malá vodní plocha, která je alespoň částečně zarostlá vodními rostlinami, kde si staví hnízdo a vyhnízdí i dvakrát ročně. Po dlouhá léta hnízdila
každoročně na rybníčku s ostrůvkem, avšak po
jeho úpravě pro chov ryb, potápky, společně s dalšími druhy vodních ptáků (lysky, slípky zelenonohé, moudivláček) a s dalšími živočichy, lokalitu
opustila, nebo vyhnízdí jen výjimečně. Zajímavostí
je, že všechny druhy potápek polykají peří, kterým
krmí i své mladé.
Zatím co potápka malá se živí převážně drobnými živočichy ve vodě a na dně vodní plochy, naše
největší potápka roháč dává přednost lovu drobných ryb. Aby se zjistilo, do jaké míry je potápka
roháč škodlivá v chovech ryb, byly prováděny rozbory jejich obsahu v zažívacím traktu. Rozborem
60 žaludků byly zjištěny různé druhy ryb o průměrné délce, avšak roháč dokáže polknout i rybu
o délce 15 cm. Jiný rozbor 109 žaludků potápky roháče v pobaltských státech činily ryby 89 % potravy, zbytek tvoří živočichové i rostliny na hladině.
Potápky, i když mají poměrně krátká křídla, jsou

rychlými letci i na dlouhé vzdálenosti. V paměti
zůstává i příhoda s potápkou roháčem na našem
velkém rybníce, který byl již s mělkou ledovou pokrývkou. Je známo, že potápky, které mají nohy na
konci těla, dokážou vzlétnout jen z vodní plochy,
nikoliv ze zamrzlého rybníka. Roháče zachraňovali
hasiči, po opětném vypuštění odlétal po proudu nezamrzlé Litavy. Význam roháče byl uzavřen tím, že
na chovech velkých ryb je neškodný, lovem ryb plevelných může být i užitečný. V chovech rybího
plůdku a drobných ryb vážně škodí.
Ornitologická společnost ČR vyhlásila letošním

Potápka roháč • Foto: M. Hrabovský

Vyjde nový
kalendář
Na letošní podzim připravujeme nový stolní kalendář
2016 na téma historický Slavkov. Opět se můžete těšit na
fotografie zmizelého Slavkova,
z nichž většina nebyla dosud
zveřejněna. V jednotlivých
dnech budou opět zařazeny
akce plánované v příštím roce.

ptákem roku potápku černokrkou, která byla v ČR
poprvé zjištěna v posledním desetiletí 19. století.
V 60. létech 20. století její stavy dosáhly odhadem
až 10 tisíc párů. V současnosti, v minulém roce se
v ČR odhaduje jen pouhých 50 hnízdících párů.
Její katastrofální úbytek způsobila nízká potravní
nabídka způsobená konkurencí ze strany intenzivně chovaných ryb. Je to nejnižší stav za posledních 100 let. Potápky černokrké jsou považovány
za indikátory zdravého rybničního prostředí. Potápky prodělávají během roku snad nejdramatičtější tělesné změny během roku. Tolik výzkumy
potápky černokrké, která obývá celou Euroasii, severní Afriku, celou jižní část Severní Ameriky
a další oblasti v různých subspeciích. Bývá vzácným hostem na tahu i na našich rybnících. Nejbližší hnízdiště je pravděpodobně na rybnících
kolem řeky Kyjovky. Na našich rybnících zmizel
vysokou obsádkou i zooplankton, kdysi hojné perloočky, které se živí řasami. Řasy se namnoží
a způsobují neprůhlednost vody spolu se závadnou
vodou, splachy z polí, přítok znečištěné vody do
rybníků. Potápky se pod vodou orientují zrakem,
v neprůhledné vodě potravu nenachází. Chybí jim
většinou i ostrůvkovitá zeleň vodních rostlin pro
umístění hnízda.
Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

Svěřte se do péče
odborníků!

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Volkswagen STK Service

STK
M ož n o s t r m a . *
a
a e m i s í zd

Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví.
A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je navíc spojen se
zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných
závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných
formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví.
Proto jsme se stali partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“.

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 227 123, e-mail: servis.vw@autobayer.cz, www.autobayer.cz

