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Velké kácení

Slavkov obnovuje historické aleje

V

těchto dnech vrcholí kácení starých a nemocných stromů v historických alejích
a v zámeckém parku. Pohled na pokácené staleté
velikány někdy bolí, ale náplastí na tyto pocity
může být vědomí, že bude následovat výsadba
stovek mladých kaštanů a lip, které časem vzniklé
díry zaplní. Vykácením náletových dřevin (např.
v aleji směrem na Holubice) se dokonce odkrývají
zajímavé pohledy na město předtím skryté.
Foto: B. Maleček

Bezpečnost z několika úhlů
Vážení spoluobčané,
zpráva o hrůzném činu tichého masového vraha
z nedalekého Uherského
Brodu zasáhla snad každého v této zemi. Přestože
je důležité si zodpovědět
otázky, které pomůžou podobné tragédii v budoucnu
zabránit, nemá smysl označovat živé viníky
a trestat je morální kletbou za neexistující zodpovědnost. Z jedné věci se ale můžeme všichni
poučit: více si všímat našich blízkých, sousedů, spolužáků, spolupracovníků… Vnímat
jejich bolesti, trápení i radostné chvíle. Umět
se s nimi radovat i podat pomocnou ruku, když
to budou potřebovat
Uherskobrodský masakr nás bohužel zbavil
jednoho mýtu. Po něm si už nemůžeme říct, že
tohle by se v (našem) malém městě nemohlo

Foto: R. Lánský
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Kácení stromů v historických alejích končí. Teď se
vysadí téměř tisícovka nových lip a kaštanů
Historické aleje a zámecký park obsadili v uplynulých týdnech dřevorubci. Ořezávali a káceli
stromy, které odborníci označili za přestárlé, rizikové a nemocné. K zemi tak v pěti alejích a parku
padlo 230 stromů, nejvíce je zásah vidět podél
cesty na Holubice. Do konce května však zapustí
kořeny více než 900 nových sazenic – převážně
lip a kaštanů. Nejvíce bude nové stromořadí vidět
podél silnice na Křenovice a v kopci směrem na

Brno (Holubice). Dřevorubci pokáceli necelou
stovku suchých jírovců a několik lip. Nahradí je
však víc než 420 nových stromů. V zámeckém
parku, kde roste okolo 1200 stromů, padlo 72
kusů, vysazeno však bude 211 stromů. Obnova
historických alejí se řadí mezi největší akce v oblasti životního prostředí ve Slavkově u Brna za poslední roky. Operační fond životního prostředí na
vs
ni přispěl 90 % z 13,5 milionů korun.

Obnova historických alejí ve Slavkově u Brna • Foto: 5x R. Lánský

Pavlína Jíšová pokřtila ve Slavkově album své dcery
Pohodové folkové písničky zněly
11. března sálem Společenského
centra Bonaparte. Vystoupila zde
populární zpěvačka Pavlína Jíšová.
Koncert v našem městě byl pro ni
významný i z jiného hlediska: pokřtila zde nové CD své dcery Adély
Jonášové. Ta svoji matku pravidelně doprovází při koncertech
akustickou kytarou, pianem, irskou
flétnou nebo mandolínou.
Věříme, že pohoda, kterou Pavlína Jíšová a její doprovod přivezli
do Slavkova, zůstala v posluchačích
ještě dlouho po odchodu ze sálu. vs

Koncert folkové písničkářky Pavlíny Jíšové • Foto: 2x archiv MÚ
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Bezpečnost z několika úhlů
(Dokončení ze str. 1)

stát. Nejen proto je důležité i ve Slavkově
u Brna diskutovat o bezpečnosti a pracovat na
jejím prohlubování. Počátkem března jsme se
jako zastupitelé města setkali se zástupci Policie ČR, Městské policie a úředníky zabývajícími se sociálními tématy.
Přestože informace, které jsme se od nich
dozvěděli, pro nás nebyly zcela nové, znovu
jsme se utvrdili, že klid a bezpečnost v ulicích
si musíme odpracovat. Podle policistů za poslední rok výrazně narostla zejména počítačová kriminalita, přibylo drogových deliktů
a bohužel i výtržnictví.
Strážníci zase museli řešit více případů napadení psy. Vedení města je také dlouhodobě
upozorňováno na podstav u městské policie.
Zatímco v jiných městech připadá na tisíc obyvatel jeden strážník, ve Slavkově zajišťují po-

řádek oficiálně tři (po podzimní havárii reálně
dva) uniformovaní muži. Podle metodiky by
jich přitom mělo být sedm.
Přitom navýšení jejich počtu nemusí nutně
znamenat velkou zátěž pro městskou pokladnu. Jak státní, tak městští policisté, totiž
upozorňují na to, že se například systematicky
neřeší problém neukázněných řidičů projíždějících po silnici 1/50. „Pouhá“ instalace radaru
může zajistit nejen vyšší bezpečnost, ale také
zdroj financování městské policie.
Jsem rád, že s přicházejícím jarem jsme už
jedno velké bezpečnostní riziko vyřešili. Dlouhodobě neutišený stav stromů v historických
alejích a zámeckém parku, už nebude ohrožovat chodce ani řidiče. Po kácení, nás nyní čeká
veselejší fáze – výsadba téměř tisícovky mladých lip a kaštanů. Přestože pohled na pokácené stromy není nejradostnější, děkuji vám,

že jste umožnili provést tuto zásadní obnovu
do konce. Nás, současníky, tak může těšit
nejen zmíněná zvýšená bezpečnost, ale zejména péče o odkaz našich předků a zachování
jejich hodnot pro budoucí generace.
A do třetice ještě jedna vyřešená dopravněbezpečnostní otázka, znamenající pozitivní
vývoj v jiné oblasti. Krajští zastupitelé schválili
stavbu kruhové křižovatky u budoucího supermarketu v ulici Čs. armády. Jejich souhlas tak
spustil proces, který by měl do konce roku vyústit v dokončení stavby. Investorovi by tak už
nemělo nic bránit k tomu, aby dotáhl do konce
i vybudování samotného obchodního centra.
Přejme si proto do jarních dnů více vyřešených bezpečnostních témat. Důvěra a klid jsou
totiž základním pilířem pro rozvoj oblastí,
které s bezpečností zdánlivě nesouvisí.
Michal Boudný, starosta

Zámek Slavkov – Austerlitz povede Mgr. Eva Oubělická
Radní města Slavkov u Brna vybrali novou
ředitelku příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz. Mgr. Eva Oubělická je jmenovaná do funkce od 9. dubna 2015. V konkurzu,
kterého se zúčastnilo dvanáct uchazečů, uspěla
zejména díky svým jazykovým dovednostem
a organizačním schopnostem. Přes třináct let
totiž pracuje pro Jihomoravský kraj jako koordinátorka zahraniční spolupráce a organizátorka
oficiálních akcí. Na post ředitelky zámku přichází z pozice zástupkyně vedoucí oddělení
a protokolu kanceláře hejtmana.

„Paní Oubělická nás zaujala nejen odbornými dovednostmi, komunikativností a znalostí našeho regionu. Protože je zvyklá na
velmi náročné pracovní tempo a každodenní
jednání v několika jazycích, slibujeme si od jejího příchodu zejména rozvoj turistiky. Přesvědčila nás také o tom, že jí není lhostejné,
kolik peněz bude provoz této příspěvkové organizace město stát. Jejím úkolem bude také
snížit ekonomickou závislost zámku na městské pokladně,“ vysvětlil volbu starosta Michal
Boudný.

Eva Oubělická • Foto: J. Sláma

Eva Oubělická: Turistům všech cílových skupin chci
nabídnout příjemný a bezstarostný pobyt
• Čím vás oslovila možnost stát se ředitelkou
Zámku Slavkov – Austerlitz? Proč jste se přihlásila do výběrového řízení?
Zámek Slavkov – Austerlitz, město i celý
slavkovský region, to vše mi bylo vždy velmi
blízké. Místní lidé, příroda i památky jsou zárukou, že pobyt či dovolená v tomto místě se
snadno stanou zcela návykovými. A možnost
být jednou z osob, která napomůže zvýšení
atraktivity slavkovského regionu pro turisty
a současně zpříjemní život místním obyvatelům, je pro mne velkou výzvou a ctí.
• Třináct let pracujete pro Jihomoravský kraj,
kde koordinujete zejména zahraniční spolupráci a organizujete společenské akce na nejvyšší úrovni. Jak své zkušenosti využijete
v pozici ředitelky zámku?
Během své pracovní kariéry jsem získala nemalé zkušenosti z oblasti turistického ruchu
a pořádání rozmanitých kulturních událostí.
Aktivně udržuji četné kontakty v zahraničí i na

Z pohádky do pohádky
Zveme vás v sobotu 18. dubna od 15 hodin
do SC Bonaparte, kde Město Slavkov u Brna
pořádá zábavný pořad Z pohádky do pohádky
s Dádou a Hedvikou aneb Dětský pohádkový
rej. Můžete se těšit na pohádková stanoviště
s úkoly pro malé i velké děti, soutěže a hry
s odměnami a dětskou diskotéku. Vstupné
50 Kč, s maskou 30 Kč.

zastupitelských úřadech, jsem v denním kontaktu s představiteli veřejné správy, podnikatelské sféry, či s občany jednotlivých obcí, ale
také například se studenty a návštěvníky ze zahraničí. Velmi ráda tyto zkušenosti využiji při
plánování dalšího směřování společenského
a kulturního života na Slavkovsku.
• Jaká je vaše základní vize fungování zámku?
Na co chcete navazovat? V jakých oblastech
chcete organizaci rozvíjet?
Potenciál Zámku Slavkov – Austerlitz je obrovský. Celý region Slavkovska nabízí prakticky vše, co si lze přát. Mým záměrem je
nabídnout návštěvníkům i místním obyvatelům
možnost užít si volné chvíle zde komfortně
a bez starostí. Chtěla bych se zaměřit na
všechny cílové skupiny: rodiny s dětmi, zahraniční návštěvníky, seniory, zkrátka na každého
z nás, kdo je ochoten svůj volný čas trávit aktivně. Vítaní budou lidé, kteří se chtějí něco nového se dozvědět a prohlédnout si, vzdělat se
či naopak relaxovat sportem nebo jen příjemnou procházkou v zámeckém parku. Současně
bych ráda dosáhla prodloužení pobytu turistů
a tím i pozitivního ekonomického dopadu na
podnikatele v regionu.
• Vaší doménou je aktivní znalost francouzštiny, němčiny a angličtiny. Můžeme se těšit na
rozvoj zahraničních vztahů a propagace zámku
v zahraničí?
I já považuji schopnost domluvit se cizím jazykem za jednu z výhod pro tuto práci. Díky

tomu jsou dveře pro různé plány a projekty
otevřeny o něco více než obvykle. Zámek
Slavkov – Austerlitz má fantastickou startovací
pozici pro zahraniční spolupráci. Začíná nové
období pro čerpání peněz z fondů EU. Město
Slavkov u Brna i Jihomoravský kraj mají partnerská města či regiony v bezprostřední blízkosti a společná historie s Rakouskem, Francií
a Ruskem je nepřehlédnutelná. Zde vidím
možnost pro spolupráci, výměnu zkušeností
a rozvoj turismu.
• Zámek je nejen turistickým centrem, ale
i institucí organizující kulturní a společenské
akce ve městě. Jak vnímáte tuto roli a kam
chcete organizaci v tomto ohledu posunout?
Zámek jako příspěvková organizace by měl
být tím, co každého občana města napadne při
slově „kultura“. I zde vidím velké možnosti
a věřím, že každý z obyvatel města si bude
schopen velmi brzy vybrat z nabídky aktivit
připravených v průběhu celého roku dle svých
preferencí. Zámek je místem, které se přímo
vybízí pro koncerty vážné i moderní hudby, divadelní představení, výstavy a přednášky, v zámeckém parku se mohou setkat sportovci, děti
při sportovním dnu či senioři při komentované
procházce. Řemeslný jarmark, farmářský trh či
prohlídka výrobků dětí z místních škol umožní
setkávání všech obyvatel města a regionu.
Věřím, že ve spolupráci s městem a jeho občany se nám podaří využít potenciál zámku
jako příspěvkové organizace maximálně.
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8. řádná schůze RM – 18. 2. 2015
1. RM bere na vědomí rozpracovanost Programu rozvoje města na rok 2015 a delší období.
2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:
č. 3 Dotace - Centrální registr vozidel, č. 4 Finanční vypořádání dotací za rok 2014.
3. RM neschvaluje změnu pravomoci s nakládáním
s fondy a změnu spojenou s tvorbou rozpočtových opatření školských příspěvkových organizací.
4. RM žádá o doplnění žádosti a představení aktivit
zástupcem MAS Slavkovské bojiště.
5. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem městského pozemku parc. č. 2708/4 ostatní plocha o celkové
výměře 62 m2 v k.ú. Slavkov u Brna, který vznikl dle přiloženého geometrického plánu z pozemku parc. č. 2708,
manželům Ivanovi a Daně Červenkovým za celkovou
kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku ve výši
93 000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel.
6. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene pro stávající plynárenské zařízení "STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 797, ul. Špitálská,
v obci Slavkov u Brna, číslo stavby: 9900075667" uloženého v pozemku parc. č. 910 ostatní plocha v lokalitě
ulice Špitálská v k.ú. Slavkov u Brna s RWE GasNet s.r.o.
7. RM souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách
provedení stavby: "Zajištění pilíře mezi domy č.p. 782,
783, ul. Špitálská, 684 01 Slavkov u Brna" s paní
Mgr. Svatavou Walterovou na části pozemku města parc.
č. 910 na ul. Špitálská v k.ú. Slavkov u Brna.
8. RM ukládá starostovi města zajistit bankovní záruku
na odstranění oprávněných reklamačních vad na díle

"Přístupové komunikace a parkoviště k zámku Slavkov Austerlitz" realizovaném společností IMOS Brno a.s.,
IČ:253 22 257 na základě smlouvy o dílo ze dne 6. 11.
2008 v případě nepředložení neoprávněnosti vady znaleckým posudkem ze strany zhotovitele do 31. 3. 2015.
9. RM schvaluje předloženou úpravu znění darovací
smlouvy se společností Lohmann & Rauscher, s. r. o.,
schváleného na 6.schůzi rady města dne 21. 1. 2015 pod
bodem 130/6/RM2015.
10. RM bere na vědomí výslednost MP za rok 2014.
11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní
smlouvě ze dne 8. 12. 1998 se společností CORIDA CZ,
s.r.o.
12. RM ukládá ředitelům otevřít na ZŠ Komenského
dvě první třídy a na ZŠ Tyršova jednu první třídu pro
školní rok 2015/2016 a současně nedoporučuje přijmout
děti s trvalým bydlištěm v obcích, kde je zřízena základní
škola pro první stupeň.
13. RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní
Ilonou Laštůvkovou.
14. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostor
sloužící k podnikání číslo 29/324/2015, která byla uzavřena s panem Radkem Komínem. RM současně schvaluje záměr zveřejnění pronájmu nebytových prostor
v přízemí budovy polikliniky Tyršova č. p. 324 o výměře
14 m2 za nájemné 900 Kč/m2/rok a k nim náležející plochy příslušenství - ostatní prostory, nacházející se v budově Malinovského 551 o výměře 8,20 m2 za nájemné
450 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

15. RM schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor - poliklinika 31/324, která byla uzavřena
se společností Geomark, s.r.o., dohodou k datu
31.3.2015. RM současně schvaluje uzavření dodatku
číslo 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - poliklinika 1/288, se společností B. Braun Avitum Austerlitz
s.r.o., na pronájem místnosti číslo 2.06 ve 2. NP budovy
polikliniky Tyršova č. p. 324, Slavkov u Brna. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2016
a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.
16. RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 1,
Palackého nám. 123, Slavkov u Brna, panu Karlu Šulákovi, a to dle ust. § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
17. RM bere na vědomí zápis č. 1/2015 z jednání komise pro zahraniční vztahy a schvaluje pozvání zástupců
navrhovaných družebních měst na Dny Slavkova.
18. RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro
sport a volný čas.
19. RM schvaluje ZUŠ Fr. France vyřazení PC ACER
Power MG 3200, DDHIM 962, v navrženém znění.
20. RM schvaluje odpisový plán ZUŠ Františka France
v předloženém znění.
21. RM schvaluje ZUŠ Fr. France ceník úhrad za služby
v předloženém znění.
22. RM bere na vědomí informace ve věci Federace
evropských napoleonských měst - projekt Destination
Napoleon.
23. RM bere na vědomí zápis z komise pro životní prostředí č. 1/2015.

9. řádná schůze RM – 11. 3. 2015
1. RM doporučuje ZM schválit Program rozvoje města
na rok 2015 a delší období v předloženém znění.
2. RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova
u Brna za rok 2014.
3. RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města
Slavkov u Brna za rok 2014 s výhradou na základě provedeného přezkumu hospodaření. RM současně doporučuje ZM schválit čerpání fondů v následující podobě:
Čerpání Fondu BTH k úhradě výdajů spojených s výstavbou Kogenerační jednotky v kotelně Zlatá hora ve výši
7 000 000 Kč, Čerpání Fondu bydlení k úhradě výdajů
spojených s výstavbou Kogenerační jednotky v kotelně
Zlatá hora ve výši 2 500 000 Kč, Čerpání fondu bydlení
k úhradě výdajů spojených se zateplením DPS ve výši
3 400 000 Kč. RM dále doporučuje ZM schválit výši hospodářských výsledků města, rozbory hospodaření hlavní
a vedlejší činnosti města.
4. RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města
Slavkov u Brna za rok 2014 v předloženém znění, přerozdělení hospodářského výsledku města Slavkov u Brna
za rok 2014 a jeho zapojení do rozpočtu hlavní činnosti
pro rok 2015 v celkové výši 9 746 230 Kč a přerozdělení
hospodářského výsledku města Slavkov u Brna za rok
2014 a jeho zapojení do plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2015 jako navýšení fondu bytového a tepelného hospodaření ve výši 5 515 393,43 Kč.
5. RM schvaluje účetní závěrku TSMS a ZS-A v předloženém znění, převod HV organizace TSMS ve výši
320 183,22 Kč dle návrhu organizace do rezervního
fondu a převod HV organizace ZS-A ve výši 479 446 Kč
dle návrhu finančního odboru. RM dále doporučuje ZM
schválit rozbory hospodaření TSMS a ZS-A za rok 2014
v předloženém znění.
6. RM schvaluje účetní závěrku školských příspěvkových organizací v předloženém znění a převod hospodářských výsledků školských příspěvkových organizací
dle požadavků škol. RM dále doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za
rok 2014 v předloženém znění.
7. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová

opatření: č. 5 Odsun cesty z pozemku města, č. 6 – Poplatek za využívání území, č. 7 – Hospodářský výsledek
HČ za rok 2014, č. 8 – Efektivní elektronický úřad, č. 9 –
Projektová dokumentace – Táborský.
8. RM bere na vědomí inventarizační zprávu o inventarizaci majetku za rok 2014.
9. RM doporučuje ZM uložit RM předložit na další
řádné zasedání ZM ke schválení návrh přijetí financování
koupě nemovitostí související s provozovnou společnosti
VaK Vyškov ve Slavkově u Brna formou bankovního
úvěru ve výši 10 700 000 Kč. RM současně doporučuje
ZM uložit RM předložit ZM po uskutečnění výkupu stávající provozovny společnosti VaK do majetku města
návrh na prodej nemovitostí souvisejících se stávající
provozovnou TSMS na ulici Špitálská č. p. 733 ve Slavkově u Brna, který bude probíhat formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000Sb.
10. RM souhlas s výběrem administrátora veřejné zakázky na dodavatele úvěru k pořízení nemovitosti VaK,
který byl vyhodnocen jako nejlevnější – společnost Osigeno, s. r. o., s nabídkovou cenou 30 250 Kč. RM současně doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
č. 10 – Financování administrátora veřejné zakázky.
11. RM schvaluje finanční příspěvek MAS Slavkovskému bojišti, zs. s., ve výši 32 355 Kč z položky č. 119 Propagace města.
12. RM nesouhlasí s užitím loga Slavkov u Brna Austerlitz společností ORIONREAL, spol. s r. o., při pořádání
mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2015.
13. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na
části pozemků parc. č. 1221/1, 1236, 1309, 1238/1, 1252
v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem Slavkov, kabel
NN + TS SKR Kounicova).
14. RM bere na vědomí zápis z komise z komise pro
rozvoj města a dopravu č. 2/2015 v předloženém znění.
15. RM nepřijímá nabídku vlastníka nemovitosti Restaurace Gól na sídlišti Zlatá Hora č.p. 1414 na její odkup
do vlastnictví města.
16. RM doporučuje ZM dát souhlas k převodu Stavby
suchého poldru v trati Rousínovsko v k.ú. Slavkov u Brna

do majetku města ve finanční hodnotě 5 955 141 Kč.
17. RM doporučuje ZM schválit účast v elektronické
dražbě (i s jejími podmínkami), jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 4132 orná půda o výměře 2910 m2
v k.ú. Němčany za maximální cenu uvedenou ve vyjádření odboru investic a rozvoje s tím, že město uhradí
veškeré náklady s tím spojené.
18. RM ukládá odboru IR informovat vlastníky sousedních nemovitostí o záměru zpřístupnění zahrad v lokalitě
Zámecká dle předložených žádostí a případné připomínky vyhodnotit a předložit RM k projednání.
19. RM odkládá a vrací materiál Výkupy pozemků pod
komunikacemi k doplnění.
20. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském
pachtu na pozemek parc. č. 914 zahrada o výměře 93 m2
v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle přiložené
mapky s panem Františkem Formánkem a s paní Annou
Formánkovou s ročním pachtovným ve výši 130 Kč.
21. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 1787/1 orná půda o výměře 5548 m2
a parc. č. 1798/3 orná půda o výměře 2163 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna a předkládá materiál ZM k projednání.
22. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem pozemků parc. č. 4589 ostatní plocha – zeleň o celkové výměře 2217 m2 a parc. č. 4590 ostatní plocha – zeleň
o celkové výměře 1260 m2 v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města do vlastnictví Moravského rybářského
svazu, o. s., za celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 96 070 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel.
23. RM ukládá starostovi města projednat s žadatelem
prodej pozemku parc. č. 4990 orná půda a parc. č. 5007
ostatní plocha dle doporučení odboru IR.
24. RM souhlasí uzavřením Dohody o podmínkách vybudování STL plynové přípojky na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 390 v k.ú. Slavkov u Brna, která
zakládá právo stavebníka pana Václava Eliáše k provedení STL plynové přípojky pro RD Nerudova čp. 984
(parc. č. 434) v k.ú. Slavkov u Brna.
25. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 2703/6
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v k.ú. Slavkov u Brna, které zakládá právo stavebníka,
státní organizace Správa železničních dopravních cest,
k provedení stavby Odstranění propadu rychlosti na trati
Brno–Uherské Hradiště v úseku Blažovice (mimo)–Nesovice (mimo) v k.ú. Slavkov u Brna.
26. RM ukládá odboru IR projednat záměr výstavby
skateparkového hřiště v areálu městského stadionu s petičním výborem a v případně kladného stanoviska zajistit
podklady pro podání žádosti o dotaci.
27. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 7. 3. 2014 k bytu č. 3, Sídliště Nádražní
1192, Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení nájmu
bytu na dobu určitou, a to do 28. 2. 2018 za smluvní nájemné 60 Kč/m2. RM dále schvaluje uzavření dodatku č. 1
k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 2014 k bytu č. 6, Zlatá
Hora 1237, Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení
nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31. 3. 2018 za
smluvní nájemné 60 Kč/m2.
28. RM souhlasí s rozšířením účelu nájmu na poliklinice ve Slavkově u Brna pro společnost B. Braun Avitum
Austerlitz s.r.o., v délce trvání do 30. 6. 2016. Účelem
nájmu je využití pronajatých prostor nájemcem pro provozování pracoviště RTG, radiologie a zobrazovacích
metod, neurologie, vnitřního lékařství, rehabilitační a fyzikální medicíny. RM současně uděluje souhlas pronajímatele s využitím pronajatých prostor jako provozovny
dle živnostenského zákona pro činnosti ,Masérské, rekondiční a regenerační služby a ,Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
přemístěných ze stávajících prostor na Lázeňském domě
do prostor polikliniky na adresách Malinovského 288,
Malinovského 551 a Tyršova 324 v délce trvání do
30. 6. 2016.
29. RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 1/288 ze dne 14. února
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nout zástupcem města do představenstva společnosti
RESPONO, a. s., pana Mgr. Petra Kostíka.
40. RM bere na vědomí účast města v právnických
osobách a schvaluje zástupce města v jednotlivých právnických osobách: Dobrovolný svazek obcí Ždánický les
a Politaví – p. Michal Boudný, Sdružení obcí a měst jižní
Moravy – Mgr. Petr Kostík, obecně prospěšná společnost
Mohyla Míru – Austerlitz, o.p.s. – p. Michal Boudný, zájmové sdružení právnických osob Slavkovské bojiště –
Austerlitz – p. Michal Boudný, Honební společenstvo
Slavkov u Brna – Mgr. Petr Kostík.
41. RM doporučuje ZM zvolit členem kontrolního výboru ZM pana Miroslava Ráju (TOP 09).
42. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku
na podporu činnosti organizace pracující s mládeží pro
SK Slavkov u Brna ve výši 84 000 Kč. RM dále schvaluje
poskytnutí následujících příspěvků na podporu činností
organizací pracujících s mládeží: Adam Kosík – 15 000
Kč, Junák – 25 000 Kč, Kateřina Kalášková – 10 000 Kč,
MK Austerlitz – 3000 Kč, Moravská hasičská jednota –
Hasičský sbor Slavkov u Brna – 9000 Kč, Moravský rybářský svaz MO Slavkov u Brna – 20 000 Kč, ŘKF Slavkov
u Brna – 20 000 Kč, SK Beachvolleyball Slavkov – 24 000
Kč, SK FBC Slavkov – 35 000 Kč, TJ Sokol Slavkov u Brna
– 19 000 Kč, TC AUSTERLITZ – 36 000 Kč. RM dále doporučuje ZM schválit uzavření předložené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace-příspěvku na podporu činností organizací pracujících s mládeží s SK Slavkov u Brna
a schvaluje předložený návrh veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace-příspěvku na podporu činností organizací pracujících s mládeží.
43. RM doporučuje ZM schválit faktickou realizaci kogenerační jednotky za splnění následující podmínky:
1. Uzavření smluvního závazku SBD Žuráň o odběru tepla
do roku 2030, 2. Existující SVJ na Zlaté Hoře budou vyzvána k možnosti přistoupení k této dohodě
44. RM bere na vědomí předloženou informaci
a ukládá Mgr. Martině Leitnerové informovat ZM o aktuálním vývoji soudního sporu - o porušování autorských
práv.
45. RM doporučuje ZM dát souhlas s uzavřením
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP
NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Stavební úpravy
předzámčí zámku – Napoleonská expozice, mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod jako poskytovatelem a městem Slavkov u Brna jako příjemcem,
v předloženém znění a pro tento případ souhlasí a bere
na vědomí změny uvedené v Protokolu o provedení
změny a souhlas se změnou. RM zároveň ruší své usnesení č. 172/7/RM/2015 ze dne 5. 2. 2015.
46. RM schvaluje přidělení bytu č. 2, Zlatá Hora 1237,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 30. 6. 2015 a nájemné stanoveno ve výši
60 Kč/m2. RM současně schvaluje přidělení bytu č. 7,
Zlatá Hora 1357, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve
výši 60 Kč/m2.
47. RM vyhlašuje výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Slavkova u Brna
za podmínek podle oznámení.
48. RM schvaluje program 3. řádného zasedání zastupitelstva města.

7. mimořádná schůze RM –
4. 3. 2015

2011 se společností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., na
pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu budovy polikliniky Tyršova č. p. 324, místnost č. 21 o výměře
15,44 m2, na dobu určitou do 30. 6. 2016 za nájemné
900 Kč/m2/rok.
30. RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotace ve
výši 815 000 Kč a povinného příspěvku z rozpočtu města
(dle podmínek Programu ve výši min. 10 %) za podmínky, že bude poskytnuta, následně: Městu Slavkov
u Brna ve výši 147 000 Kč z Programu a 282 762 Kč
z rozpočtu města na opravu střechy nad uličním křídlem
domu č.p. 108 na Koláčkově náměstí a ve výši 80 000 Kč
z Programu a 101 200 Kč z rozpočtu města na opravu
východního dvorního balkonu bytového domu č.p. 109
na ulici Fügnerova; Římskokatolické farnosti Slavkov
u Brna ve výši 208 000 Kč z Programu a 48 000 Kč z rozpočtu města na opravu střechy kostela vzkříšení Páně
a dále ve výši 102 000 Kč z Programu a 22 000 Kč z rozpočtu města na opravu podstřeší kostela vzkříšení Páně;
Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové ve výši
278 000 Kč z Programu a 64 000 Kč z rozpočtu města
na celkovou rekonstrukci – pokračování – krovu č.p. 104
na Koláčkově náměstí.
31. RM doporučuje ZM vydat předloženou novou
obecně závaznou vyhlášku č. /2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Slavkov u Brna.
32. RM jmenuje následující členy povodňové komise:
Michal Boudný, starosta města, předseda komise,
Mgr. Petr Kostík, místostarosta města, místopředseda komise, Ing. Monika Kudlová, referent vodoprávního úřadu,
tajemník komise, Radoslav Lánský, ředitel TSMS, člen komise, Ing. Barbara Macháčková, referentka CO MěÚ, člen
komise, Bohumír Hrabovský, velitel JSDH, člen komise,
Vojtěch Šedý, hlásná služba, člen komise.
33. RM odkládá a vrací k doplnění Informace o lokalitě
Třináct jezer.
34. RM schvaluje Pravidla pro přijímání a vyřizování
stížností v předloženém znění.
35. RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok
2015 a výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a Městskou policii
36. RM bere na vědomí zápis z komise pro sport
a volný čas.
37. RM souhlasí se zahraniční cestou Radoslava Lánského do Braulingenu ve dnech 8. až 10. dubna 2015.
38. RM schvaluje ZŠ Tyršova 977 přijetí finančního
daru v hodnotě 10 000,- Kč od společnosti Saab Czech,
s.r.o.
39. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města
na valné hromadě společnosti VaK Vyškov, a.s., paní
Ing. Marii Jedličkovou, pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše a dále doporučuje navrhnout zástupcem
města do představenstva společnosti VaK Vyškov, a. s.,
pana Michala Boudného a do dozorčí rady společnosti
pana Ing. Hynka Charvata. RM současně doporučuje ZM
delegovat zástupcem města na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., pana Michala Boudného, pro případ
nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše a dále doporučuje navrh-

1. RM jmenuje s účinností od 9. 4. 2015 Mgr. Evu Oubělickou, DiS., do funkce ředitelky příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz.

Bonaparte bude hostit Mistříňanku

Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Bc. Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

5. mimořádná schůze RM –
23. 2. 2015
1. RM jmenuje paní Mgr. Janu Bangovou na pracovní
místo ředitelky příspěvkové organizace DDM Slavkov
u Brna účinností od 1. 4. 2015 a schvaluje podání žádosti
o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro domy dětí a mládeže.

6. mimořádná schůze RM –
2. 3. 2015
1. RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
č. 1 – změna a doplnění bodu č. 5 (cena díla) Smlouvy
o dílo ze dne 28. 7. 2014 (se společností Kavyl, spol. s r.o.).

8. mimořádná schůze RM –
9. 3. 2015
1. RM ruší usnesení ze 6. mimořádné schůze RM
č. 12/6/MRM/2015/ v části Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1
– změna a doplnění bodu č. 5 (cena díla) Smlouvy o dílo
ze dne 28. 7. 2014 (se společností Petr Vykrut – zahradní
služby). RM dále schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo
č. 2 – změna a doplnění bodu č. 5 (cena díla) Smlouvy
o dílo ze dne 28. 7. 2014 (se společností Kavyl, spol. s
r.o.) a Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 – změna a doplnění
bodu č. 5 (cena díla) Smlouvy o dílo ze dne 28. 7. 2014
(se společností Petr Vykrut – zahradní služby).

Klasická dechová kapela
Mistříňanka vystoupí 10.
dubna ve společenském domě
Bonaparte. Známý soubor,
který znáte možná i z televize
Šlágr, hraje už od roku 1967.
Za tu dobu se zúčastnil různých
festivalů a soutěží, ze kterých
vždy
přivezl
významné
ocenění, většinou první místo. Mezi nejvýznamnější patří první místo v soutěži O Zlatou
křídlovku, kterou vyhrála jako první moravská
dechovka v roce 1975 v Českých Budějovicích a první místo na Mistrovství světa decho-

vých hudeb ve Švýcarsku v roce
1990.
Mistříňanka na vystoupeních
prezentuje nejenom klasickou lidovou hudbu, ale je schopna bravurně přednést i moderní a vážnou
hudbu. Přáním všech členů Mistříňanky je, aby si co nejširší publikum našlo v jejím repertoáru tu
svoji písničku nebo skladbu a aby nikdy nebyla
dechovka okrajovým žánrem na hudebním poli.
Vstupenky v hodnotě 180 Kč jsou dostupné
v informačním centru u zámku od 3. března.
vs
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Učitelka ze Šaratic se těší na kreativní práci,
která dětem přinese radost
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna povede od dubna nová ředitelka. Rada města jmenovala do této funkce učitelku ze základní
školy v Šaraticích, slavkovskou rodačku,
Mgr. Janu Bangovou. Nastoupí tak místo zesnulé Ivany Olejníkové, která organizaci vedla
jedenadvacet let.
„V domě dětí a mládeže chci udržet přátelskou atmosféru, kterou tmelila Ivana Olejníková. Chtěla bych také, aby tato příspěvková
organizace byla v budoucnu centrem komunitních a společenských aktivit nejen pro ty, kteří
budou navštěvovat pravidelné kroužky,“ říká
matka tří dětí a pedagožka s více než dvacetiletou praxí.
• V čem se pro vás nyní bude měnit styl práce?
Doposud jsem byla zvyklá děti učit podle
osnov. Podle pravidel. Organizování volného
času dětí vyžaduje od pedagoga opačný přístup. Navíc děti v mnoha ohledech učí nás.
Těším se na to, že mě čeká kreativní práce, kde
budu moc uplatit nejen své nápady, ale také nápady samotných dětí.
• Dům dětí a mládeže vedla dlouhou dobu paní
Olejníková. V čem chcete na její práci navázat?
Paní Olejníková patřila k nejpřátelštějším
lidem ve Slavkově a to se odráželo i v její práci
a atmosféře organizace. Myslím, že budu mluvit za mnoho lidí, když řeknu, že její odchod

je pro slavkovské děti i celé město velkou ztrátou. Nejen proto jsem velmi poctěna tím, že
můžu v jejím odkaze pokračovat. Podařil se jí
vytvořit a udržet výborný kolektiv lidí. Doufám, že se mi tuto přátelskou a pohodovou
atmosféru podaří udržet.
• Kam chcete Dům dětí a mládeže posunout?
Zatím jsem do křesla ředitelky oficiálně neusedla. Proto o konkrétních nápadech budu hovořit až poté, co je zkonzultuji s kolegyněmi.
Chtěla bych však, aby tato příspěvková organizace byla centrem, kde se budou odehrávat
nejrůznější aktivity rozvíjející komunitní
a společenský život ve městě. Kromě již zavedených kroužků bych chtěla také rozšířit nabídku příležitostných akcí, které se nebudou
vázat na to, zda v DDM máte nebo nemáte přihlášku. Zkrátka chci, abychom uspokojili poptávku všech dětí a tím i jejich rodičů. Bez
ohledu na jejich věk, zaměření nebo hendikep.
• Chápu, že nechcete být konkrétní, ale přesto:
budete měnit i skladbu kroužků?
V současnosti se DDM hodně orientuje na pohybové aktivity. Myslím, že jejich převaha zůstane i v budoucnosti. Je nesmyslné, abychom
rušili kroužky, o které je zájem a dobře fungují.
Chtěla bych však nabídku rozšířit o několik aktivit, které by se zaměřily na rozvoj tvořivosti
a zručnosti dětí. Líbil by se mi například kroužek designérství nebo módního návrhářství.

Nová ředitelka DDM Jana Bangová

• Vedení města na posledním setkání s podnikateli přišlo s ideou zapojit DDM do projektu
spolupráce s podnikateli, respektive výchovy
jejich budoucích zaměstnanců. Jak vnímáte
tuto snahu?
Ano, i to zapadá do mé představy. Měli bychom podporovat rozvoj dětí v manuálních
a řemeslných dovednostech. Pokud budeme
rozvíjet dovednosti uplatnitelné v praxi a práci,
navíc za podpory samotných podnikatelů, pak
vs
to bude ideální stav.

Žalobci odmítli smír řešící spor komplexně
Přípravné jednání týkající se sporu o Napoleonskou expozici skončilo. Soud si pro
další jednání vyžádal od účastníků sporu
doplnění skutkových tvrzení a důkazních
návrhů a současně zvažuje přizvání soudních znalců, výslech svědků a ohledání na
místě samém.
Na pokračujícím přípravném jednání, které
proběhlo 10. března u Krajského soudu v Brně,
ukončil soudce tzv. přípravné jednání. Soudce
opakovaně vyzval obě strany k pokusu o uzavření smíru. Žalující strana (společnost AusterlitzPro s. r. o., Jakub Samek a Vladimír
Kočan) prostřednictvím své právní zástupkyně
však odmítla uzavření smíru, který by vyřešil
spor komplexně.

Změna svozu odpadů
o Velikonocích
Společnost RESPONO, a. s. Vyškov upozorňuje občany, že na Velikonoční pondělí,
tj. 6. dubna, nebude probíhat svoz směsného komunálního, tříděného odpadu a bioodpadu.
V pondělí 6. dubna bude rovněž uzavřen
sběrný dvůr ve Slavkově u Brna.
Svoz odpadu bude zajištěn v další dny od
7. dubna 2015 následovně:
místo pondělí 6. dubna – svoz v úterý 7. 4.
úterý 7. dubna – svoz ve středu 8. 4.
středy 8. dubna – svoz ve čtvrtek 9. 4.
Ing. Kubešová, odbor životního prostředí

„Město Slavkov u Brna je i nadále ochotno
přistoupit ke kompromisnímu řešení. Trváme
však na tom, že to musí být řešeno komplexně.
Výsledkem by měla být nejen dohoda o změnách expozice, ale i vypracování oboustranně
akceptovatelné licenční smlouvy a návrh omluvy města autorům. Navíc z dosavadních mimosoudních jednání nevyplynulo, kolik by
úprava expozice podle požadavků autorů stála
a hlavně jaké konkrétní změny bychom měli provést,“ připomněl starosta města Slavkov u Brna
Michal Boudný.
Z již uskutečněných jednání, která dnešnímu
přípravnému jednání u soudu předcházela, také
vyplynulo, že město Slavkov u Brna požaduje,
aby žalobci ukončili veškerá soudní řízení ve-

dená proti městu Slavkov u Brna. Město Slavkov u Brna také nadále trvá na tom, že stávající
expozice Austerlitz – Malé město velkých dějin
bude otevřena veřejnosti.
Soudce poskytl účastníkům sporu třicetidenní
lhůtu k doplnění skutkových tvrzení a důkazních
návrhů. Soud dále zvažuje také přizvání soudních znalců a výslechy svědků a nevylučuje ani
ohledání na místě samém – tedy přímo v expozici na zámku ve Slavkově u Brna. Termín dalšího jednání u soudu nebyl prozatím stanoven.
V prostorách bývalých koníren předzámčí
zámku Slavkov u Brna je od poloviny června
otevřena expozice Austerlitz – Malé město velkých dějin. Do dnešního dne ji vidělo více než
vs
3000 návštěvníků.

Místní poplatek ze psů
Finanční odbor MÚ ve Slavkově u Brna připomíná občanům, kteří dosud nezaplatili místní
poplatek ze psa, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději do 30. dubna. V případě, že poplatek ze
psů nebude zaplacen včas, nebo ve správné výši,
vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, ve kterém lze tento poplatek navýšit dle
§ 11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek.
Sazba poplatku ze psa na území města činí
na rok 2015:
za prvního psa
250,- Kč
za druhého a každého dalšího
375,- Kč
Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je
poživatel starobního, invalidního nebo vdov-

ského důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, činí ročně:
za prvního psa
200,- Kč
za druhého a každého dalšího
300,- Kč
Dále připomínáme, že držitel psa, a to jak fyzická, tak právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území města Slavkova, má povinnost přihlásit psa staršího 3 měsíců do evidence,
a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je držitel psa povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik
poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen
i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost
osvobození od poplatku dle platné vyhlášky
Bc. Jarmila Cenková, finanční odbor
města.
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Svoz odpadu ze zeleně • Foto: 2x R. Lánský

Svoz odpadu ze zeleně a vydávání kompostu
TSMS sdělují občanům, že svoz zahradního
odpadu ze zeleně bude zahájen v pondělí
30. března. Jedná se o svoz 240litrových hnědých nádob. Další svozy 1x za 14 dnů, vždy
v sudé týdny. Vydávání kompostovacího substrátu kompostu TSMS bude zahájeno ve středu
1. dubna a dále pak každou sudou středu v Zámecké ulici v Panšule vždy od 14 do17 hodin.
V ulicích města je umístěno 40 ks zelených
2,5 m3 kontejnerů, které slouží občanům na odkládání biologicky rozložitelných odpadů ze
zahrad a veřejného prostranství ve městě.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů
(BRO) a jejich zpracování v naší kompostárně
provádí TSMS už sedmým rokem. V roce 2014
jsme mj. svezli z ulic města 1302 ks 2,5 m3 zelených kontejnerů s BIO odpadem, který je
zpracován v naší kompostárně. Po 60 dnech je
následně zdarma vydáván občanům města ve
formě certifikovaného kompostu – organického hnojiva.
Do ulic města v letošním roce rozmístíme
dalších 10 ks. Celkem tak bude v ulicích města
pro občany rozmístěno 40 ks 2,5 m3 zelených

kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad ze
zahrad občanů. Předpokládáme, že je to dostatečné množství, které pokrývá potřeby občanů
s donáškou BRO v dostupné vzdálenosti. Odkládání biologicky rozložitelných odpadů
stejně tak i ostatních odpadů mimo systém zavedený vyhláškou města je zakázán!
Děkujeme vám všem, kteří s námi vzorně
spolupracujete při nakládání a zpracování
BRO. Slavkov u Brna se stal vzorovým příkladem pro kompletní řešení BRO.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu
místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž
malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí
ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují
úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či
lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé
množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let
a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se
vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci
zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje

nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost
dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství
úsporných světelných zdrojů na
skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo
do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj
Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do

takzvaných malých sběrných nádob, kterých
EKOLAMP rozmístil již více než 1700
a každý rok přibývají další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě
firem. Více informací o rozmístění
sběrných nádob a správné likvidaci
úsporných žárovek se dovíte na
www.ekolamp.cz.
Město Slavkov u Brna má malou
sběrnou nádobu umístěnou v přízemí Městského úřadu, Palackého
nám. 260.
Sběrný dvůr, který se ve městě nachází na Zlaté Hoře č. p. 1469, je otevřen
v pondělí a středu od 13 do 18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hod. Sběrný dvůr je dostupný
jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím
Ing. Kubešová, odbor ŽP
v katastru obce.
Zdroj: Ekolamp

Pravidla pro volný pohyb psů na území města Slavkov u Brna
Město Slavkov u Brna započalo s přípravou
obecně závazné vyhlášky, která by upravila volný
pohyb psů na veřejných prostranstvích za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Město Slavkov u Brna hodlá občany průběžně informovat o probíhajících jednáních
a výsledcích těchto jednání, aby občané byli
s danou problematikou seznámeni a před schválením obecně závazné vyhlášky o volném pohybu
psů měli možnosti vyjádřit své názory k této problematice s cílem najít kompromisní a optimální
řešení pro rozdílné názorové skupiny občanů.
V současné době nemá město Slavkov u Brna
upraven pohyb psů na veřejném prostranství
obecně závaznou vyhláškou.

Vzhledem k tomu, že v obci Slavkov u Brna
se ze strany občanů množí nespokojenost týkající se pohybu psů na veřejných prostranstvích
(veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, jak jsou např. nadchody, podchody,
tedy prostory sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru),
k incidentům dochází zejména v lokalitách Nádražní a v sadech nad Sídlištěm Zlatá Hora, má
vedení města za to, že upravit tuto problematiku
obecně závaznou vyhláškou, je zcela namístě.
Obecně závazná vyhláška by měla upravit, za
jakých podmínek se budou moci psi pohybovat

po veřejných prostranstvích, dále vymezit
místa, kde bude pohyb psů zcela zakázán a naopak místa, kde bude volný pohyb psů umožMgr. Martina Leitnerová, právník města
něn.

Ilustrační foto
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Pohybové aktivity v MŠ Zvídálek • Foto: 2x archiv školy

Mateřská škola Zvídálek žije sportem
Součástí nabídky činností v naší mateřské
škole jsou pohybové aktivity v různých formách. Děti rády skáčou na trampolíně, prolézají strachovým tunelem, cvičí na balančních
drahách. Obratnost a dovednost si rozvíjí při
cvičení na žíněnce, na lavičce a na žebřinách.
Zajímavé jsou pro ně hudební a pohybové hry
a „tancování“ podle hudby. Nejstarším dětem
nabízí naše mateřská škola účast na předplaveckém výcviku v bazénu ve Vyškově.
Velkým přínosem pro všestranný rozvoj
dítěte je přirozený pohyb v přírodních podmínkách na vycházce – chůze, běh, skoky, prolézání a při pobytu na školní zahradě, kde mohou

využít houpačky, skluzavky, průlezky, zajezdit
si na tříkolce, pohrát si s míči, švihadly a dalším sportovním náčiním.
Děti se díky sportu setkávají s různými podněty, situacemi a příležitostmi. Jsou ovlivňovány také knihami, časopisy, televizí,
internetem nebo vlastními prožitky.
Při individuálních rozhovorech odpovídaly
děti na otázky typu: „Který sport znáš? Baví tě
cvičit? Jaký máš rád sport?“
Nabízíme vám výroky dětí ze třídy Berušek:
• Já běhám taky na procházce a sportuju rád
fotbal.
• Sportování je sportování, běhání je běhání.

• Když tak běhám, dělám stojky a když tak
hvězdy.
• Já neznám, neznám sport, v televizi se dívám
na sport a na hokej.
• Mám pumy, takové boty a ta zem tam vrže.
• Já nechodím nikam, chodím do baletu
a dělám tam, že tancuju.
• Já chodím na cvičení, tam kde jsou dveře
s pánem, tam se kloužeme na dřevěné klouzačce.
• Viděla jsem v televizi hokej, pak jsme si vyčistili zuby a šli jsme spát.
• Na sněhu jsem bobovala, udělali jsme
„duřnu“ vypadla jsem z bobů do sněhu.
Jana Cenková a Barbora Herzánová

Hudební večer žáků
Ve středu 15. dubna v 17 h. se v sále ZUŠ
koná Hudební večer žáků. Srdečně zveme. jj

Velikonoční prázdniny s DDM
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna pořádá ve čtvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna
od 9 do 13 hodin Velikonoční prázdniny
s DDM. S sebou si vezměte svačinu, pití a přezůvky. Na programu budou výtvarné práce
a hry. Cena je 60 Kč na den. Děti je nutné přihlásit předem a vyplnit přihlášku! Nejpozději
do 30. 3. 2015. Počet míst je omezen, přihlaste
se včas! Je možnost přihlásit děti i na jednotDDM
livé dny.
Malí zdravotníci v MŠ Zvídálek • Foto: 2x archiv školy

Malí zdravotníci v MŠ Zvídálek
Předškoláci z naší mateřské školy měli
možnost seznámit se s poskytováním první pomoci a prevencí běžných úrazů v dětském
věku.
Výukový program si pro naše děti připravili
studenti Vyšší odborné školy zdravotnické
v Brně. Celý program byl přizpůsobený věku

dětí, zahrnoval motivační scénku, praktické
ukázky a závěrečnou hru s odměnami.
Na závěr dostali malí zdravotníci diplom
a malou odměnu. Společně jsme strávili
poučné i zábavné dopoledne. Ve spolupráci
s mladými studenty bude naše mateřská škola
nadále pokračovat. Mgr. Dagmar Červinková

Nový policejní vedoucí se chce zaměřit na dopravní bezpečnost
Od poloviny března letošního roku má
Územní odbor Policie České republiky Vyškov
nového vedoucího. Na základě výběrového řízení se jím stal plk. Ing. Bc. Petr Buček, kterého do funkce slavnostně uvedl, v pondělí 16.
března ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil.
Petr Buček pracuje u Policie ČR již více než

dvacet let. Jeho dosavadním působištěm bylo
Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Odbor služby pořádkové policie. Jak se
vyjádřil ve své úvodní řeči, nechtěl by být vedoucím, který rozhoduje věci tzv. „od stolu“,
ale dává přednost otevřené a efektivní komunikaci jak s policisty, tak s představiteli samosprávy.

Ve své funkci by se chtěl zaměřit na zvyšování dopravní bezpečnosti a zachování bezpečnostní situace v regionu. V loňském roce na
Vyškovsku bohužel narostl počet obětí dopravních nehod a to nejen co se týče počtu zraněných, ale i usmrcených osob. Na druhou stranu
ve vyškovském regionu mírně klesl počet dopravních nehod, při nichž hrál roli alkohol.
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www.zamek-slavkov.cz

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

Probíhající výstavy na zámku
Svět kostiček
Srdečně zveme rodiče s dětmi na zámek do
expozice z oblíbené dětské stavebnice, jež nemusíme dlouze představovat, neboť barevná
výstava představuje stavebnici Lego®
v mnoha podobách. Návštěvníci uvidí např.
obří kolejiště, vlaky, lodě a přístavy, městečko
nebo filmovou tvorbu a spoustu dalšího. Součástí bude i dětský koutek s tvořivou dílničkou
pro každého.
Výstava je přístupná souběžně s provozem
zámku do 17. května 2015.

Svět kostiček • Foto: archiv zámku

nout tuto příležitost a přijďte se podívat na
zámek Slavkov na jedinečnou výstavu která
potrvá do 14. června 2015.

Mnoho tváří krajky

Jablko se ne/kouše • Foto: archiv BM typo

Jablko se ne/kouše
Firma Apple byla první, která „zavřela“ počítač do malé skříňky, dala mu přívětivou podobu, první začala používat myš, vytvořila
systém s intuitivním ovládáním, od začátku používala tzv. okna, vymyslela počítač a obrazovku v jednom (iMac), vymyslela
jednoduchý hudební přehrávač (iPod), přišla
s revolučním telefonem (iPhone), zpopularizovala tablet (iPad), uvedla v praxi obchod s hudbou iTunes… K vidění bude více než 70
počítačů, z toho několik rarit jako např. legendární Apple Lisa, první Mcintosh, Power Mac
G4 Cube nebo 20th Anniversary Macintosh)
a desítky dalších zařízení. Nenechte si unik-

Jarní vyjížďka 2015 v zámeckém parku
V sobotu 18. dubna se můžete těšit na další
ročník Jarní vyjížďky, kterou pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Jezdeckým klubem Acaballado. Vyjížďka se koná
u příležitosti zahájení jezdecké sezony a je
volně inspirovaná masopustním veselím.
Jezdci budou oblečeni v maškarních kostýmech a svými vystoupeními se budou snažit na
návštěvníky přenést uvolněnou jarní náladu.
Hlavní částí programu bude slavnostní dekorování jezdců a drobné dovednostní soutěže,
které otestují, jak umí jezdci ovládat své koně.
Pro malé návštěvníky bude připravena možnost se povozit na ponících a nejen pro ně
i svezení v bryčce tažené koňmi.
Jarní vyjížďka začne ve 13 hodin, program
bude zhruba na dvě hodiny, vstup do parku je
zdarma. Současně bude v zámeckém parku

probíhat populární prodejní zahradnická výstava, kde si vedle nejrůznějších zahradnických potřeb, přísad, stromků a sazenic, budete
moci zakoupit různé dárkové předměty, potřeby do domácnosti apod., připraveno bude
Ing. Jana Slouková, ZS-A
i občerstvení.

Jarní vyjížďka • Foto: archiv zámku

V přízemí, v prostorách před kavárnou jsou
k vidění díla krajkářek Aleny Holoubkové
a Vladimíry Zichové. Krajku zde budete moci
shlédnout na módních doplňcích, v kombinacích se sklem, vše doplněno ukázkami krajky
na pohlednicích.
Výstava je volně přístupná do 7. června
2015 souběžně s provozem zámku.
Hana Partyková, ZS-A

Mnoho tváří krajky • Foto: archiv zámku

Prodejní zahradnická
výstava v zámeckém parku
Další ročník oblíbené jarní zahradnické výstavy bude možné navštívit v pátek 17. dubna
od 12 do 17 hodin a v sobotu 18. dubna od 9
do 17 hodin. Tak jako každoročně si na ní budete moci zakoupit přísady, balkónovky, skalničky, stromky, okrasné stromky, keře a vše, co
k zahradničení patří. Kromě zahradnických potřeb a rostlin zde bude k zakoupení keramika,
bižuterie, med, oříšky, občerstvení a cukrovinky.
Vedle zahradnické výstavy se bude v zámeckém parku v sobotu 18. dubna pořádat Jarní
vyjížďka. Nejen pro milovníky koní přijedou
jezdci v maškarních kostýmech předvést své
umění a zahájit jezdeckou sezónu.
Jaro klepe na dveře, přijďte se podívat do
zámku! Vstup do zámeckého parku je volný.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Předprodej vstupenek na jarní
koncerty na zámku
Concentus Moraviae
Vstupenky na koncerty v rámci tradičního
Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae si můžete již nyní zakoupit v Informačním centru ve Slavkově u Brna
za zvýhodněné ceny do 29. 5. 2015:
• 13. června ve 21 hodin, Historický sál
zámku – COLLEGIUM MARIANUM, Jana
Semerádová (flétna, um. vedoucí), Gudrun
Skamletz (tanec)
- cena v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
• 13. června ve 23 hodin, zámecká kaple –
MARCO BEASLEY (zpěv)
- cena v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč

Johann Strauss Orchestr „Die flotten
Geister“
Srdečně vás zveme na již tradiční koncert
Johann Starus Orchestru „Die flotten Geister“,
který se uskuteční v sobotu 16. května v 17
hodin v Historickém sále zámku. Vstupenky
v ceně 250 Kč budou v předprodeji k dispozici
od 6. dubna 2015.
Vstupenky bude možné zakoupit také před
koncertem na místě za 300 Kč.
Kontakt: Informační centrum Slavkov –
Austerlitz, Tel.: 513 034 156
e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz
Hana Partyková, ZS-A

Zahradnická výstava • Foto: archiv zámku
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Festival válečné literatury faktu
Letošní rok je jubilejním rokem ukončení
druhé světové války. Již 70 let nepoznala
střední Evropa hrůzy skutečné války. O to více
je nutné, v kontextu se současnými světovými
konflikty, si tuto skutečnost připomínat. Jednou z možností je i Slavkovského memento.
Téma literární i výtvarné soutěže tedy vychází
z této dějinné události – „70. výročí konce
2. světové války“. Slavkovské memento, jehož
vznik byl iniciován při příležitosti 200. výročí
bitvy tří císařů u Slavkova, vstupuje do druhé
desítky své existence (11. ročník). Vyhrát
mohou žáci základních a středních škol v regionu JmK, ale i daleko za jeho hranicemi, kteří
byli vyzváni k vytvoření slovesných či výtvarných prací, jejichž obsah se vztahuje k uvedenému výročí. Druhým námětem je obecné
téma „Války – neválky.“
Nad Festivalem převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Michal Hašek,
velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie
ve Vyškově Ing. plk. gšt. Ján Kožiak a starosta
města Slavkova u Brna Michal Boudný. Spolupracujeme také s generálním konzulátem
Ruské federace v Brně a Československou
obcí legionářskou v Brně 2.
Festival a jeho zakončení s vyhlášením vítězných literárních prací proběhne na slavkovského zámku v úterý 28. dubna 2014. Na den
26. dubna připadá výročí osvobození města
Slavkova v roce 1945, ke kterému se termínově
pořádání Mementa váže. V souvislosti s výročím osvobození města se v neděli uskuteční
vzpomínkový akt kladení věnců k pomníku padlých vojáků Rudé armády v zámeckém parku.
PROGRAM:
11.15 Zahájení festivalu (Historický sál)
Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže a předání cen
Čtení vítězných děl literární soutěže
žáků a studentů
Ukázky činnosti Vojenské akademie
Vyškov v zámeckém parku (průběžně)
Výstava soutěžních výtvarných prací
Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto
akci je zcela volný. Jste srdečně zváni!
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A
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Program kina Jas – duben 2015
1. dubna, středa, 19.00 hod.

OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE
Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žakovce pod Tatrami na Slovensku. Na faře se stará o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských
domovů, tělesně postižené a týrané matky s dětmi. Někdo zemře, někdo se narodí, někdo odejde… Film o síle víry a hodnotě oběti, o tom, jak moc
se člověk dokáže vydat za druhé, jak moc tím ztrácí, ale i jak mnoho tím získává. Žánr: Dokumentární.
100 minut, vstupné: 70 Kč, mládeži přístupný
5. dubna, neděle, 16.30 hod.

ZVONILKA A PIRÁTI
Zvonilka a piráti je velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného
prášku. Když se kvůli svým nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se
společně se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť aby Zarinu našli. Žánr: Animovaný/Dobrodružný.
78 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný
8. dubna, středa, 19.30 hod.

HODINOVÝ MANŽEL
Film Hodinový manžel je příběh čtyř přátel, kteří společně provozují bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice se rázem
ocitá doslova na dně. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“ a zakrátko si najdou klientelu mezi místními
dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se však pomalu přestává
líbit manželkám hrdinů… Režie: Tomáš Svoboda. Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, Jitka Čvančarová, Eva Holubová, Simona Babčáková, Lenka
Vlasáková, David Matásek a další. Žánr: Komedie.
100 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let
11. dubna, sobota, 19.30 hod.

CESTA VEN
Příběh silné mladé matky, která se odmítá smířit s nepříznivým společenským statusem a snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svou dceru
Sárinku. Cesta ven z obtížné situace je lemována zklamáním, ale také nadějí. Odvaha a rodičovský cit pomáhají Žanetě překonat překážky v podobě
dluhů, mantinelů většinové společnosti i problémů ve vlastní komunitě. Režie: Petr Václav. Hrají: Klaudia Dudová, David Štok, Milan Cifra, Natálie
Hlaváčová, Sára Makulová, Přemysl Bureš. Český lev za nejlepší film roku.
103 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let
12. dubna, neděle, 16.30 hod.

ŠKATULÁCI
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou.
Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě tenhle ukradený klučina vám v dobrodružném a zábavném vyprávění prozradí, že to všechno
jsou jen bohapusté lži a kecy v kleci. Žánr: Animovaný/Dobrodružný/Rodinný.
97 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný
15. dubna, středa, 19.30 hod.

SVATÝ MIKULÁŠ
Skupina studentů FAMU točí absolventský dokumentární film o bývalém ústavu u Svatého Mikuláše. V tomto sanatoriu prý údajně bloudí duše pacientů
dodnes. Skupinka studentů vedena Natálií Kocurovou tento ústav navštíví a záhy zjišťuje, že dostat se ven nebude tak snadné, jako dostat se dovnitř.
Režie: Petr Smazal. Hrají: Jiří Bystřický, Petr Smazal, Pavel Novotný, Václav Šindelář, Karel Pilný, Daniela Alfonzová, Martin Pospíšil. Žánr: Horor.
60 minut, vstupné: 70 Kč, přístupný od 12 let
18. dubna, sobota, 19.30 hod.; 19. dubna, neděle, 19.30 hod.

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v jejich
blízkosti objevili andělé. Jejich podoba a názory vás asi zaskočí. Ono je to vzájemné. Neviditelní strážci našich osudů bývají zase pro změnu
překvapeni překážkami, které sobě a jim stavíme do cesty. Podle románu Michala Viewegha natočila režisérka Alice Nellis. Hrají: Marián Labuda,
Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská, Bolek Polívka, Ondřej Sokol, Pavel Gajdoš, Klára Melíšková. Žánr: Drama.
97 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let
22. dubna, středa, 19.30 hod.

NEZAHRÁVEJ SI S OHNĚM
Když jde Jeremy do obchodu s lihovinami koupit pár lahví, stane se svědkem vraždy prodavače, kterou spáchal Hagan – člověk, který je přesvědčen
o nadřazenosti bílé rasy. Jeremy, který stíhá uniknout a zachrání si tak život, informuje o vraždě policii. Hagan je následně zatčen a Jeremy ho
identifikuje jako pachatele. Vrah však jasně dává najevo, že ví, kdo může za jeho zatčení. Režie: David Barrett. Hrají: Josh Duhamel, Bruce Willis,
Rosario Dawson, Han Soto, Kevin Dunn a další. Žánr: Krimi/Drama.
98 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let
25. dubna, sobota, 19.30 hod.

POHÁDKÁŘ
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě se kapitán Rott ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním
rozehrává milostné drama hlavního hrdiny Máry/Kamila, který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami. Pro Pohádkáře jsou
ženy výzvou, vášní i inspirací, jsou objektem lásky i lži. Režie: Vladimír Michálek. Hrají: Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Eva Herzigová, Anna
Linhartová, Jiří Dvořák, Matěj Hádek, Gabriela Míčová, Lubomír Tichý. Žánr: Drama/Romantický.
90 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let
Scénické čtení Máje • Foto: B. Maleček

Květen přivítáme
čtením Máje
Mystickou atmosférou a poezií opět přivítáme Máj. V pátek 1. května od 20 h. na nádvoří
Panského dvora zazní verše slavného díla Karla
Hynka Máchy v podání slavkovských ochotníků. Scénické čtení básně Máj bude podpořené
světelnými efekty a zvuky. Režie se ujal Stanislav Olbricht. Vstupné bude stát 50 korun.

26. dubna, neděle, 16.30 hod.

WINX CLUB: MAGICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Večírek pořádaný na oslavu nového školního roku, naruší prastaré čarodějnice, které se spojily s mladými Trix a společně se chystají zničit veškerou
pozitivní energii na světě. Bloom uniká z paláce v Dominu, kde se u svých skutečných rodičů učí být princeznou, a vrací se na Zemi, kam za ní přichází
i Winx. Společně se vydávají na cestu k záchraně magické dimenze a obnovení přátelství mezi Sparxem a Eraklyonem.
87 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný
29. dubna, středa, 19.30 hod.

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
Děj této romantické komedie se odehrává v jižní Francii v roce 1920. Stanley je britský kouzelník a mistr iluzionista, který je povolán do Francie na
žádost aristokratické rodiny, aby odhalil možný podvod. Sophie, jako možné falešné spirituální medium, je objektem jeho zkoumání. Je
pravděpodobné, že tato krásná a tajemná žena využívá přízeň bohaté rodiny. Nicméně komplikace nastanou, když se náš „detektiv“ do ní bezhlavě
zamiluje. Režie: Woody Allen. Hrají: Emma Stone, Colin Firth, Eileen Atkins, Hamish Linklater, Rudolf Krause, Antonia Clarke.
97 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let
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Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Bylo nás pět

Projekt Rovná záda • Foto: archiv školy

Rovná záda v tělesné výchově
Dlouhodobý školní projekt rovná záda probíhá úspěšně na Základní škole Tyršova ve
Slavkově u Brna již šestým rokem. Projekt je
zaměřen především na žáky prvního stupně.
Ale i u žáků na druhém stupni je věnována
velká pozornost správnému držení těla. Během
vyučovacích hodin si vyučující všímají, zda
žáci v lavicích správně sedí, zda odpovídá
výška židle a lavice danému žákovi. Učebna
informatiky je vybavena současným nejmodernějším trendem židlí pro dynamické sezení.
Nejvíce se však problematice „rovných zad“
věnujeme v hodinách tělesné výchovy. Při zahájení a ukončení výuky TV si žáci srovnají
své držení těla. Je důležité, že již vědí, co

pojem „narovnej se“ znamená, že jde o zpevnění břišních svalů, srovnání pánve, správné
držení ramen a hlavy. V hodinách tělesné výchovy v rámci rozcviček jsou velmi často využívány balanční pomůcky vedoucí ke
zpevnění svalových skupin nutných pro
správné postavení těla. K nejoblíbenějším
u žáků patří cvičení na gymballech a s overbaly.
Projekt pro rovná záda je v dnešní době pro
žáky velkým přínosem nejen v době jejich
školní docházky, protože získané návyky pro
správné držení těla mohou uplatňovat po celý
život.
Mgr. Hana Charvátová

Nebylo jich vlastně pět, ale skoro desetkrát
tolik… A těch téměř padesát dětí se nacpalo,
tedy spořádaně nastoupilo, do dvou autobusů
a vydalo se do moravské metropole za kulturou.
Příběh party kluků z malého města děti
znaly z televizního zpracování, tentokrát měly
příležitost porovnat svůj dnešní svět s tím
klučičím před sty lety v dramatizaci divadla
Radost. Hlavní hrdina Péťa Bajza, syn obchodníka, poutavě vyprávěl o báječných dobrodružstvích s kamarády Bejvalem Antonínem,
Čeňkem Jirsákem, Edou Kemlinkem a Zilvarem z chudobince. Kontrasty světa dětí a dospělých a také rozdíly v životě lidí během
století vyvolávaly v dětech různé reakce, od
smíchu přes překvapení až po údiv i nesouhlas.
Sváteční nálada i oděv dětem vydržely až do
odpoledne, kdy se plné dojmů z „divadelního
hp
výletu“ vrátily domů.

Recitační soutěž
Ve středu 11. března proběhla na naší škole
„Recitační soutěž“. Ti nejlepší recitátoři z 2.
a 3. třídy postoupili do školního kola, kde
předvedli své výkony.
Hodnotil se přednes, zvládnutí textu a celkový projev. Všechny výkony byly velmi vyrovnané a porota tak měla těžké rozhodování.
Všichni soutěžící byli velmi dobře připraveni.
Nakonec za nejlepší recitátory byly vybrány
Jolana Karkošková ze 2. třídy a Markéta
kn
Moudrá ze 3. třídy.

Divadelní spolek se představuje
Asi mnohé zaskočila změna názvu slavkovského divadelního souboru, který téměř 15 let
působil pod názvem Farní divadlo Simsala Bim.
Proto možná neuškodí malý exkurz do jeho historie. Původní soubor vznikl v lednu 2001 jako
dětské loutkové divadlo a i název Simsala Bim,
který si vymysleli malí divadelníci, se mj. vztahoval k dvěma loutkám v životní velikosti malých dětí (holčička Simsala a chlapec Bim),
které měly původně fungovat jako uvaděči loutkových představení. Jenže dřív než se podařilo
loutky vyrobit, divadelníci se rozhodli hrát na
živo. Když před třemi roky soubor postupně
opustila většina původních herců a po novém
náboru se členská základna ztrojnásobila, přijal
soubor statut občanského sdružení.
Soubor se během několika málo let vyprofiloval a v současné době sdružuje asi 40 členů,
a to jak děti a mládež tak i dospělé, takže svým
repertoárem může uspokojit široké divácké
spektrum.
Když vloni začal platit nový občanský zákoník, řešil i transformaci stávajících občanských
sdružení na spolky, což s sebou kromě jiného
přineslo i změny v názvech. Občanské sdružení
Farní divadlo Simsala Bim se potýkalo s názvem, který málokdo používal celý, většinou byl
název veřejností i novináři různě komolen nebo
zkracován. Proto byl na valné hromadě spolku
odsouhlasen název jednoduchý a lehce zapamatovatelný: Divadelní spolek Slavkov u Brna.

Spolek je strukturálně rozdělen, podle aktuálně připravovaných her, do tvůrčích skupin. Ty
pod vedením režisérů (Stanislava Olbrichta,
Marka Kuchty, Ludmily Noskové) nazkouší 23 hry ročně. Kromě tvůrčích skupin funguje
v souboru i technická skupina, která zajišťuje
nejen obsluhu osvětlovací a zvukové techniky,
ale i výrobu kulis, kostýmů a inspici. Se souborem spolupracuje i profesionální maskérka.
Z organizačního hlediska je spolek spravován
tříčlenným výborem, který tvoří dramaturg
(Ludmila Nosková), produkční (Milan Hrazdílek), hospodář (Marta Šujanová) a jejich týmy.
Divadelní spolek svůj repertoár zatím soustřeďuje hlavně na činohru pro dospělé a pohádky pro
děti. Jeho ambice jsou však mnohem širší. Před
čtyřmi roky svůj akční rádius rozšířil o festivalovou činnost, když spolu s městem (nyní s SC Bonaparte) začal organizovat festival amatérských
divadel Slavkovské divadelní dny, jemuž předcházely Shakespearovské divadelní dny, kterými
soubor oslavil 10. výročí svého vzniku. Scénáristicky a herecky se členové souboru podíleli na
vzniku hraného dokumentárního filmu Srdce Evropy, který byl natočen k 1150. výročí příchodu
Cyrilometodějské mise na Velkou Moravu.
Od letošního roku obohatil spolek svůj repertoár o „divadlo malých forem“, nazvané Divadelní kavárna, v níž se diváci mohou setkávat
u kavárenského stolu, popovídat si a shlédnout,
či jen poslouchat kratší kulturní program.

Představení Divadelního spolku mohou diváci ve Slavkově navštívit v sále Pastoračního
centra římskokatolické farnosti, kde se hrají hry
komorního rázu a také probíhá Divadelní kavárna, technicky náročnější hry jsou uváděny na
jevišti SC Bonaparte. Soubor zajíždí hrát i do
okolních obcí a měst a účastní se festivalů amatérských divadel. Spolek provozuje své webové
stránky, které lze zatím navštívit na původní
adrese simsalabim.farnostslavkov.cz.
Cílem činnosti Divadelního spolku je nabídnout dětem, mládeži a dospělým smysluplnou
volnočasovou aktivitu a díky své činnosti přispívat k pozvednutí kulturního života ve městě. ln

Perníková chaloupka pro nejmenší
Nedělní odpoledne 22. března patřilo na SC
Bonaparte nejmenším dětem ze Slavkova
i blízkého okolí. Divadlo Stonožka si pro ně
připravilo interaktivní pohádkové představení
O perníkové chaloupce, plné písniček a veselého zpívání. Milé divadýlko doplnila tvořivá
dílna, kde děti po pohádce strávily další příjemnou hodinku s rukodělnými výrobky.
Vzhledem k veliké účasti dětí, byl velmi příjemným doplněním hrací koutek, nechyběly
perníčky pro děti a občerstvení. Těšíme se
proto na další akce v podobném duchu, tentokrát pro děti nejmenší i větší – nejbližší 18. 4.
vs
2015 opět na SC Bonaparte.
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Krajské kolo ve sportovní gymnastice 2015
Jako každoročně se ve sportovní hale ZŠ Komenského konalo krajské kolo ve sportovní gymnastice. Toto klání letos vyšlo na čtvrtek 12.
března. Tentokráte se této soutěže žactva základních a středních škol zúčastnil rekordní počet
účastníků, a to 93, ze 13 škol jižní Moravy.
Zástupce ZŠ Komenského čekal nesnadný
úkol – obhájit loňská vítězství v kategoriích
I. a II. stupně.
Děvčata z I. stupně (bojovala na prostných
a přeskoku), ve složení: Přichystalová Anna,
Hadincová Barbora, Divácká Diana a Rotroeklová Kateřina loňské vítězství družstev v kategorii (D II.) obhájila a také v tomto pořadí
vedla tabulku před svými konkurentkami v kategorii jednotlivců (celkem 30 cvičenek).
V kategorii H II. tedy hoši I. stupně, jsme
měli zastoupení v Marku Puškáčovi, který vybojoval cenné 3. místo v kategorii jednotlivců.
Děvčata z II. stupně (D IV.) v konkurenci 32
účastnic (cvičící na prostných, hrazdě a přeskoku), taktéž vítězství v kategorii družstev obhájila. V kategorii jednotlivců Macharová
Sabina obsadila 1. místo, Mannerová Kristýna
3. místo, Vojtková Markéta 6. místo, Kejdová
Veronica 11. místo.
Na soutěži jsme mohli zahlédnout i další
známé tváře bývalých žáků ZŠ Komenského,
kteří však již v barvách svých středních škol
bojovali o pěkná umístění.
Dívčí kategorii D V. jednotlivců (cvičilo se
na prostných, hrazdě, přeskoku a kladině)
ovládla Aneta Macharová v barvách Sportovního gymnázia Brno, na 2. místě byla k vidění
taktéž výborně cvičící Daniela Martínková,
tentokráte za SOŠ pedagogická Brno.
V chlapecké kategorii H V. jsme viděli Tomáše Přichystala a Jana Daniela, kteří společně
se svým spolužákem Michalem Antlem z ISŠ
Slavkov vybojovali 2. místo v kategorii družstev. V kategorii jednotlivců obsadil Tomáš Přichystal 1. místo, Michal Antl 2. místo a Jan
Daniel 7. místo.
Kategorie žáků II. stupně i žáků středních škol

Chemická olympiáda
V letošním školním roce jsme zaznamenali
velký úspěch. Žák IX. A třídy Martin Bár se
v okresním kole chemické olympiády umístil
na krásném 2. místě. Předběhl ho žák z gymnázia o pouhé tři body. Vzhledem k náročnosti
Dv
úloh je to moc pěkný výsledek.

Zástupci ZŠ Komenského • Foto: archiv školy

jsou zároveň postupové do republikového finále,
proto můžeme být právem hrdí na naše zástupce,
kteří náš kraj budou reprezentovat a my jim jistě
budeme držet 11. 4. 2015 v Praze palce.

Práce učitelů pod vedením lektorky z MU

Nesmíme zapomenout poděkovat organizátorům soutěže za výbornou organizaci a zázemí, a taktéž trenérům za maximální přípravu
Pavla Přichystalová
svých svěřenců.

Lektorky z MU ukazují, jak využít tabletu ve výuce

Projekt INTERES – informační
technologie realizované spoluprací
Naše škola spolupracuje s Masarykovou
univerzitou v rámci projektu INTERES. Zaměřili jsme se na zvýšení dovedností pedagogických pracovníků při používání nových
informačních a komunikačních technologií
(ICT). Učitelé absolvovali dva ze tří povinných
seminářů, které byly zaměřené na obecné využívání ICT technologií a na ovládání dotykových zařízení (tablety a notebooky). Třetí
seminář bude zaměřen na využití výše uvedených zařízení ve výuce v rámci oborových didaktik.

Primárně je tento projekt zaměřen na učitele
na 2. stupni, protože kolegyně z 1. stupně si
prošly obdobným vzděláváním v rámci jiného
projektu. INTERES nám pomohl doplnit do
školy další dotyková zařízení. K 15 tabletům
nakoupeným v roce 2013 nám jich letos přibylo dalších 15 kusů a ještě 5 kusů notebooků
s dotykovými obrazovkami. Cílovým stavem
je doplnit dotyková zařízení tak, aby každý vyučující měl jedno k dispozici a byl schopen ho
využívat ve výuce.
Vladimír Soukop

Preventivní aktivity
V úterý 3. března se žáci 6. ročníků účastnili
velice aktuální a zajímavé přednášky „Kyberšikana aneb predátor na obzoru“. Pan Jiří Pospíšil, lektor organizace ACET, poutavou
formou obeznámil žáky s nebezpečím, které na
nás číhá při používání internetu a sociálních
sítí. Velkou část pozornosti věnoval kyberšikaně jakožto fenoménu v posledních letech neopomenutelnému a velice nebezpečnému,
neboť je spojen s moderními technologiemi,
které prostupují náš život skrz naskrz. Děti
byly vedeny lektorem k tomu, že problematické není samotné užívání internetu a sociál-

ních sítí v čele s facebookem, ale že při tomto
užívání hrozí mnohá nebezpečí – je třeba je
znát a chovat se zodpovědně a opatrně i v kyberprostoru.
Ve středu 4. března žáci 5. ročníků absolvovali přednášku, jejímž cílem bylo seznámit se
s nástrahami a nebezpečím sociálních sítí na
internetu, jmenovitě s facebookem. Přednášející děti prostřednictvím videí a obrázků na interaktivní tabuli upozornil na to, co to je, jak
to funguje, jak se jejich soukromé informace
a obrázky uveřejněné na síti dají zneužít v jejich neprospěch, jak jim mohou uškodit v re-

álném životě a především jak se mají chovat
při používání této formy komunikace, aby k ničemu z toho nedošlo. Přednáška byla zajímavá,
děti velmi zaujala a odnesly si z ní velmi důležité informace.
„HIV – to je tvá volba“ – to bylo téma besedy
pana Pospíšila se žáky 9. ročníků ve čtvrtek 5.
března. Společně hodnotili vztahy mužů a žen,
otázky bezpečného sexu a nebezpečí šíření
AIDS. Probrali otázky rizikového chování v této
oblasti. Žáci tak v neformální atmosféře besedy
získali mnoho nových informací a podnětů
Bauer, Formánková, Frimmerová
k úvaze.
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Od pokračovací školy po odborné učiliště Destily

Léta poválečná… do února 1948
Zákon o znárodnění klíčových podniků
z října 1945 či následné zestátnění malých
podniků až po likvidaci řemeslných živností,
to vše vyvolalo radikální změny v celém systému národního hospodářství. Reformní proces se zákonitě promítl i do přípravy dorostu
na povolání.
Po přechodu válečné fronty v dubnu a po
prázdninách roku 1945 byla za ředitele
Ing. Roberta Friesse učňovská škola kompletně přemístěna do provizorních prostor na
slavkovský zámek. V místnostech horního poschodí zámku se vyučovala kovořemesla, obor
kupecký, třídy oděvní a všeobecné. V nejvyšším patře zámku se nejen vyučovalo, ale rovněž bydlelo. Učni ze vzdálenějších míst zde
měli zřízené skromné ubytování. V přízemí
zámku vyvařovala internátní kuchyně. Rozhodnutí umístnit školní zařízení do historicky
cenného objektu nebylo šťastné pro školu ani
pro zámek. Proto se za velkého nadšení všech
10. listopadu 1948 škola vrátila zpět do původních prostor v městském domě nad poštovní
služebnu. Z prvního patra se napřed museli vystěhovat úředníci berního úřadu. Část ubytovaných žáků se ze zámku nastěhovala do
montovaných dřevěných baráků na rozestavěném sokolském stadionu za kostelem.
V září 1947 změnila Učňovská škola název
na „Základní odbornou školou kovodělnou“
a ředitelem školy se stal Šimon Valentík. Záhy
po válce se formoval interní učitelský sbor,
který tvořili zkušení i začínající učitelé Antonín
Májek, Jaromír Lekavý, Antonín Slováček a Ladislav Vykoupil. Odborní lektoři měli garantovat zdárný rozvoj kovodělného profilu školy.
Tradiční obory (oděvní, kupecký i řemesla nekovodělná) dlouhodobě na škole vyučované,
měly postupně skončit s výukou, včetně všech
externích učitelů. Rušená řemesla a povolání
končily se školní výukou poté, co učni posledního ročníku složili učňovské zkoušky.

Léta poválečná… po únoru 1948
Brzy po neblahé únorové vládní krizi již
v dubnu 1948 schválilo Ústavodárné národní
shromáždění zákon č. 95/1948 Sb. o jednotné
škole. Jeho přijetí ministr školství Zdeněk Ne-

jedlý neúspěšně prosazoval od konce roku 1945.
Zákon v podstatě usiloval o sjednocení obecné
a měšťanské školy pod jedno společné vedení.
Reformované školství na jednotném principu řízení mělo snadněji naplnit politické ambice jedné
vládní strany. Obdobný scénář se předpokládal
přijetím zákona č. 96/1950 Sb., o pracujícím dorostu. Rovněž i jeho záměrem bylo opanovat vedení systému odborného školství. Platnost zákona
netrvala dlouho a již v následujícím roce byl nahrazen jiným. Nový zákon, jak se časem ukázalo,
měl svým pojetím naplnit další, neméně ambiciózní stranické a politické zadání.
Zákon o „Státních pracovních zálohách“
(dále jen SPZ) č. 110/1951 Sb., vládě určoval
bezvýhradně a bezplatně vzdělávat chlapce
i děvčata, kteří ukončili povinnou školní docházku. K tomu měla státní správa zřizovat potřebná učiliště SPZ. Tímto způsobem si měla
ministerstva zajišťovat pro svá hospodářská odvětví kvalifikované dělníky. Znění zákona jim
stanovilo, že získávání řemeslných dovedností
i teoretických vědomostí, ale rovněž výchova
mládeže pro společnost, musí být realizovaná
jen v učilištích SPZ. Tím měla být potlačena tradiční výuka učňů na dílnách v malých firmách.
Velkou finanční náročnost učilišť SPZ např.
hornických, hutnických, stavebních aj. měl
záhy zmírňovat upravený zákon č. 31/1953 Sb.
Jeho znění již připouštělo možnost zřizovat
i jiné formy vzdělávacích organizací pro přípravu dorostu na povolání. Koncepce novelizovaného zákona umožňovala ponechat
fungující zařízení a nerušit základní odborné
školy ani střediska pracovního vyučování,
pokud ještě nebyly převedeny do systému učilišť SPZ.
Slavkovská „Základní odborná škola“
učila od roku 1948 kovodělné obory podle
osnov, které měly i hodiny praktického vyučování a mohla nadále působit v systému odborných škol. Podle novelizovaných učebních
plánů se učili instalatéři, strojní zámečníci, mědikovci a cukrovarničtí údržbáři. Dílenskou
výuku vedli učitelé odborných předmětů.
V rozvrhu hodin k tomu měli vyhrazené dva
odpolední bloky. Ostatní řemesla dříve vyučovaná na škole se přestala úplně učit.

V letech 1945–1948 byla Učňovská škola umístěna v horním patře zámku, zde na pravé straně historické fotografie.

Zákonem z roku 1953 se začala měnit celá
organizační struktura institucí pro výuku mládeže na povolání. Od 1. září 1953 se slavkovská škola zaměřila na profese, které úzce
souvisely s montáží potrubí a dostala název
„Učňovská škola výrobních družstev Slavkov u Brna“. Učňovské školy zajišťovaly
žákům jen teoretickou přípravu a navazující
praktický výcvik prováděla střediska pracovního vyučování – SPV. S učňovskou školou
výrobních družstev v tom čase spolupracovalo
několik SPV. Středisko mělo zřízeno družstvo
Destila či podniky Stavomontáže, Instalatérské
závody, Cukrovar a krátkodobě i jiné menší
slavkovské firmy.
V následujícím školním roce zaváděli učitelé učňovské školy a mistři SPV do výuky
opět jiné, nově pojaté osnovy pro instalatéry,
strojní zámečníky a mědikovce. Upravený
učební plán povýšil počet hodin praxe a dílenský výcvik se stal dominantní složkou vzdělávací koncepce přípravy na povolání. Rozvrh
měl týdenní formát od pondělí do soboty, obvykle tři dny školy a tři dny dílen.
Podle archivních materiálů, kronik a svědectví
pamětníků napsal: PaedDr. Karel Häring

Historie rybníkářství ve Slavkově
V neděli 1. března proběhla 3. přednáška
z cyklu, který organizuje Slavkovský ochranářský spolek. Tématem této velmi zajímavé
přednášky Jaromíra Seiferta byla Historie rybnikářství na Slavkovsku a jeho možný rozvoj.
Posluchači si vyslechli poutavé vyprávění
o začátcích rybníkaření na našem území, důvodech vzniku obrovských rybníků o hospodaření
na nich a příčinách jejich zániku. To vše bylo
doprovázeno promítáním starých map se zakreslenými rybníky i jejich důmyslným systémem napouštění nejen jarními přívaly.
Vyprávění bylo protknuto širšími vsuvkami do
historie města Slavkova a dalšími velmi zajímavými informacemi doplňovanými i z řad
velmi pozorných návštěvníků.
Pan Seifert zdůraznil, že je nutné obnovení
velké vodní plochy pro trvale udržitelný rozvoj
v našem regionu. Velký objem vody by pomohl
výrazným způsobem ovlivnit mikroklima zdejší
oblasti a zabránit vpádům ledového vzduchu
téměř na počátku léta. Jarní a letní dlouhodobá
sucha omezují růst veškeré vegetace a škodí zemědělské produkci. Vhodné preventivní opatření spočívá pouze ve vytvoření rozsáhlých
vodních ploch o velkém objemu vody, která dovede akumulovat velké množství tepelné energie v krajině. Jen zpětným vyzařováním
naakumulovaného tepla a odparem vody by se
zmírnily ostré teplotní špičky drtivých výkyvů.
Voda také dělá vodu, jak se odnepaměti praví.
Z hlediska technických i projekčních možností je realizovatelný k částečné obnově, z bývalých velkých vodních ploch, jen Vážanský
rybník, a to v objemu do cca 1/2 milionu kubických metrů vody. Rozléval se na hranici katastru obcí Vážany, Hrušky, Křenovice a města
Slavkova. Napájen byl z Litavy s pomocným
přítokem z Rakovce od Křenovic.
Závěrem byli vyzváni zástupci samospráv
dotčeného území bývalého Vážanského rybníku, aby návrh rozvinuli k využití dotační pobídek, které jsou v současné době k dispozici.
Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Poradenská kancelář
PRODEJ

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

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

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

REZIDENCE
AUSTERLITZ
POKRAČUJE
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Milan Májek a syn

HUTNÍ MATERIÁL

Prodejní doba:

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 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

Rezervujte si byt nebo RD

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

12 LET S VÁMI

www.slavkov-hutnimaterial.cz

CITY

INTERNET, TELEVIZE, TELEFON, MOBIL

100 volných minut
mobilního volání každý měsíc
za 0,- Kč

Pokud si objednáte náš spolehlivý 100 Mb internet za 490 Kč, nebo 1000 Mb internet za 690 Kč,
dostanete navíc SIM kartu, na kterou vám každý měsíc přidáme 100 volných minut
pro volání do pevných i mobilních sítí v ČR zdarma. Po provolání volných minut voláte
do pevných i mobilních sítí jen za 1,49 Kč včetně DPH. SMS jsou také za 1,49 Kč.
Akce není časově omezena. Volání vám budeme poskytovat dokud si to budete přát.

100 volných minut, HD kabelovou televizi, spolehlivý 30 Mb internet
a 200 volných minut volání z pevné linky najdete také v balíčku MENŠÍ
Celý balíček jen za 550 Kč
V našich prodejnách a na internetu také nabízíme mobilní telefony za výhodné ceny
od mobilního operátora. K objednání také na internetu na http://www.citymail.cz, odkaz DIGIMAX

Přijďte si vše nejdřív vyzkoušet do naší prodejny ve společenském centru Bonapart

VIVO CONNECTION spol. s r.o.

http://www.citymail.cz

info@vivo.cz

515 537 537

FORD COURIER TOURNEO TREND
1.0 ECOBOOST (74KW/100 k)

Trojnásobný motor roku 1.0 EcoBoost
Vysoká míra bezpečnosti 4 hvězdičky Euro NCAP
Rozsáhlá standardní výbava Trend (např. 6 airbagů, rádio
s Bluetooth, klimatizace, tempomat...)
JIŽ ZA

329 000 Kč
Zdarma navíc asistenční služba na 12 měsíců a
1. servisní prohlídka v předepsaném rozsahu.

Pro více informací nebo objednání termínu prohlídky kontaktujte
asistentku autocentra na tel: 775 775 203 / info@fordcarent.cz

FORD JARNÍ PROHLÍDKA
Při jarní prohlídce prověříme stav podvozku, brzd a dalších částí vozu, které podléhají zvýšenému
opotřebení při zimním provozu.
AKČNÍ CENA

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

malíﬁství • natûraãství
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 • tel. 775 652 906

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.

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

NAVÍC DÁREK

pro prvních 50 objednaných!
originální USB ﬂash disk

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz
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Zlý brouk – lesknáček úlový
Příroda nás mini, dříve nebo pozděi, obdařit
dalším výtečníkem, o kterého my ale vůbec nestojíme. Je jím malý, půl centimetru dlouhý
brouk z čeledi lesknáčkovitých, blízký příbuzný blýskáčka řepkového. Do této čeledi
patří brouci velmi rozmanitého vzhledu i způsobu života. Mnohé druhy jsou výhradními býložravci a živí se především pylem. Většinou je
nacházíme na rozmanitých planě rostoucích
rostlinách, ale jako škodící z nich lze v našich
podmínkách označit právě jen nám všem dobře
známého blýskáčka řepkového, jehož larvy
i dospělci vyžírají květní poupata řepky olejné.
Na planě rostoucích rostlinách si těchto brouků
ani moc nevšímáme a málem o nich ani nevíme, zato však jeden z nich je pro nás přínosem. Znají ho lesníci, neboť vědí, že pod kůrou
lesních velikánů jim v chodbách lýkožroutů likvidují jejich larvy a kukly.
K tomuto blýskáčku řepkovému dříve nebo
později pravděpodobně přibude další přivandrovalec. Jím je, obyvateli v místech jeho výskytu, tzv. „zlý“ brouk, v české nomenklatuře
názvů hmyzu, lesknáček úlový. Naštěstí ho
zatím známe jen z entomologických atlasů
nebo připíchnutého entomologickým špendlí-

Larvy lesknáčka úlového

kem v krabici některého přírodovědného
muzea. A třebaže jsme s ním neměli dosud
možnost v přírodě seznámit, už teď, při vzpomínce na něj, je nám nepříjemno. Jde totiž
o brouka, před kterým musíme být ve střehu.
Je nutné mu bránit v jeho rozpínavosti, introdukci k našim včelám, neboť je to opravdu
„raubíř“ první kategorie.
Z dostupné literatury se dozvídáme, že tento
brouk byl na sklonku devadesátých let minulého století zavlečen z Afriky (oblast pod Saharou) do USA, kde od samého počátku jeho
působení napáchal veliké škody. Po roce 2000
byl zjištěn v Austrálii a v Egyptě, v současné
době se s ním potýkají na jihu Itálie a jihu Francie a už i Portugalci si s ním málem nevědí
rady. Tam všude tohoto vetřelce označují za
„zlého“ brouka, který v latině dostal mezinárodní jméno Aethina tumida. Pro takového
plenitele včelstev tak krásné jméno. Jak nespravedlivé!
Vývojový cyklus brouka: dospělec čichem
vypátrá úl a vlétne česnem dovnitř. V úlech naklade vajíčka (každá samička až několik tisíc).
Za dva dny se z nih líhnou larvy, krmící se
pylem a medem, také včelím voskem a likviduje i včelí plod. Při intenzivním napadení
během 14 dní zůstanou v úlu je rámečky. Včely
se zničenými voskovými plásty nemají do čeho
ukládat zpracovaný nektar a pyl, jsou zcela dezorientované, opouští úl a hynou. Larvy během
14 dní dorostou do délky 1 cm. Za tuto dobu
stačí zdevastovat obsah vnitřku úlu a už jako
dorostlé česnem vypadávají ven a rozlezou se

Lesknáček úlový

po okolí, prý do vzdálenosti až 80 metrů od
včelína. Zavrtávají se do půdy do hloubky až
40 cm, v zemi se kukllí a po dalších třech týdnech vylézají z půdy už jako dospělci schopní
se znovu rozmnožovat. Tento cyklus se pak
znovu opakuje. Jejich nebezpečnost pro včelstva se zvyšuje ještě tím, že celý tento vývojový
cyklus může proběhnout i mimo úl, na zanedbané skládce hnijícího ovoce nebo zeleniny.
Opatření proti tomuto nebezpečnému škůdci
včelstev v našich podmínkách zatím spočívají
v provádění pravidelných kontrol zdravotního
stavu včelstev včelaři a pak sledováním a realizací pokynů, které pro takovou situaci vydává
nebo bude sdělovat včelařským spolkům i jednotlivcům Státní veterinární správa, která průběžně sleduje, jak se situace v tomto směru
u nás vyvíjí.
Takže, milí včelaři, nemáte to tak jednoduché, jak se nám někdy, nevčelařům, zdá. Práce
se včelstvy máte jistě dost a nyní vám navíc
vaše ušlechtilé úsilí nabourávají představy, že
může být ještě hůř. A já sepsáním tohoto článku
plním svůj slib daný v minulém čísle Zpravodaje, že vám o tomto lesknáčku něco bližšího
František Mráz
napíši.

Příměstské prázdninové beachvolejbalové kempy pro děti
Tímto bychom chtěli pozvat mládež na kurty
v prostoru městského koupaliště, kde budou ve
třech termínech pořádány dětské příměstské
kempy (29. června–3. července, 13.–17. července, 3.–7. srpna). Kemp je určen pro děti od
8 do 15 let. Cena 1800 Kč/osobu/kemp (bez

pojištění) zahrnuje tréninky s trenérem, beachtričko, pronájem kurtu včetně míčů, pitný režim
(voda), oběd, vstup na koupaliště a bazén,
sprcha, organizace turnaje a ceny do turnaje.
Na závěr kempu si děti zahrají turnaj v minibeachvolejbalu. V případě nepříznivého počasí

je zajištěn náhradní program. Novinkou je nově
vybudované zázemí – altán s šatnou včetně TV,
wi-fi a mikrovlnky. Kontakt: David Zehnálek 774 822 866, david.zehnalek@seznam.cz. Více
info na: www.beachvolleyballcz.cz
Na setkání se těší SK Beachvolleyball Slavkov o.s.

Čerpací stanice TENRYU
přijme

obsluhu
mycí linky
Nástup – IHNED

Informace: 602 736 956 – Benda

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

Tel. 737 867 922
Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 17. dubna do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz
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Přednáška: záchrana života
V úterý 28. dubna ve 14 hodin se koná přednáška v zasedací místnosti MÚ. Vlasta Vařeková, Zdravotnická záchranná služba JMK:
Záchrana života. Pořádá SD ČR Slavkov. mm

Chovatelské okénko

Jak líhnout kuřata
Každá kvočna od přírody ví, co a jak s vajíčky, aby vyseděla kuřátka. Začátečníkovi
v chovu drůbeže připadá umělé líhnutí v líhni
složité. Tato problematika je naštěstí mnohokráte probírána v různých diskusích na internetu
a sociálních sítích. Vždy se najdou chovatelé,
kteří radou pomohou.
Při líhnutí drůbeže v líhních, jsou důležité
tyto faktory: teplota, vlhkost, větrání, chlazení
a obracení vajec. Základním předpokladem je
kvalita násadových vajec. Výstupní teplota by
se měla pohybovat od 37 do 39 °C. U každé
líhně je to individuální. Záleží také hodně na
okolní teplotě v místnosti a také na izolaci líhně.
Já vlastním plastovou líheň na 50 vajec tzv,
„makrošku“ s ručním obrácením vajíček v držáku vajec. Celých 21 dní potřebných k vylíhnutí kuřátek obcházím líheň trošku nervózní,
zda se vše zadaří.
A sledovat líhnutí kuřat je krásný zážitek, napínavější než pořady v televizi. Letos již mám
v líhni vajíčka araukan modrých a wyandotek
stříbrných černě lemovaných. Doufám, že se
vše podaří a na podzim již budu drůbež vystavovat na Slavkovské výstavě.
Lenka Kosová, ZO ČSCH Slavkov u Brna
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál…
Dne 2. března 2015 uplynulo 9 smutných let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
Na hrob svíci dáme a tiše vzpomínáme. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi. Manžel, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka

Dne 15. března 2015 uplynul rok, co nás opustila
naše maminka, babička a prababička, paní

FRANTIŠKA ELIÁŠOVÁ
S láskou vzpomínají synové Jaroslav a Václav s rodinami.

Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ dál.
Dne 17. března 2015 uplynul první rok,
kdy nás navždy opustil pan

FRANTIŠEK POKORNÝ
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
A láska zůstala, ta smrti nezná.
Dne 17. března 2015 uplynulo 6 let, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER
S láskou vzpomíná manželka a syn.

Vzpomínka
Dne 17. března 2015 by se dožila 90 let paní

JOSEFA OPLUŠTILOVÁ
S láskou vzpomínají dcery Milada a Jana s rodinami.
Děkujeme za Vaši vzpomínku.

Vzpomínka

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

Dne 18. března 2015 by oslavil 79. narozeniny
a dne 3. dubna 2015 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan

JOSEF RELICH
Stále vzpomínají manželka, děti, vnoučata i pravnoučata.

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Vzpomínka
Ještě dnes Tě vidím, jak přes ulici jdeš. Ještě dnes za Tebou běžím,
i když dávno vím, že je to jen lež. Ještě dnes Ti stále volám, když Ti chci něco říci.
Nevěřím, že tohle někdy zdolám. Nevěřím, že už to nikdy nebude bolet víc.
V srdci Tě stále nosím. V hlavě Tvůj obraz stále mám. Nikdy nezapomenu!
Dne 21. března 2015 tomu bylo sedm let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV ŠROM
Dne 3. dubna by se dožil 70 let.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.
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.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 23. března 2015 uplynulo 17 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička, paní

LUDMILA TVRDOŇOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Tvrdoňova.
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Opustili nás
Helena Blaháková (1925)
Karel Kubíček (1968)
Anna Hrazdírová (1935)
Hynek Tesák (1918)
Václav Valenta (1926)
Milan Ručka (1955)
Jan Holeček (1924)
Jaromír Seifert (1929)

27. 2.
27. 2.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
12. 3.
12. 3.

Vzpomínka
Dne 24. března 2015 by oslavil 100 let pan

JAN LÁNSKÝ
Syn Radek a dcera Jana s rodinami.
Vzpomínka
Bez slova rozloučení odešel jsi tiše spát,
jen vzpomínka zůstává nám všem, kdo měl Tě rád.
Dne 28. března 2015 vzpomínáme druhé výročí, kdy nás opustil pan

JUDr. ALOIS KNÉSL
Díky všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka, syn Aleš a Ivo s rodinami.
Blahopřání
Dne 18. března 2015 oslavila 70. narozeniny naše milovaná manželka,
maminka a babička paní

H A NA B U R I A N OVÁ
Do dalších let jí hodně elánu, štěstí, zdraví a spokojenosti přejí
manžel a synové s rodinami.

Charitní poradna Slavkov u Brna
Oblastní charita Hodonín již sedm let provozuje ve Slavkově u Brna charitní poradnu. Ta
se zaměřuje na pomoc osobám v krizi i těm,
kterým krize hrozí. Na poradnu se může obrátit
každý starší 18 let, kdo potřebuje pomoci vyřešit svůj problém a zároveň nemá finanční
možnosti obrátit se na právnickou kancelář.
Charitní poradna totiž ze zákona poskytuje odborné poradenství zdarma.
Působíme především v oblasti dluhové problematiky, dále pak pomáháme řešit bydlení,
zaměstnanost, mezilidské vztahy (rozvody, výživné, péče o dítě), péči o seniory nebo osoby
se zdravotním postižením a podobně. Doká-

žeme také odborně zpracovat návrh na vyhlášení osobního bankrotu a následné oddlužení.
Tíží-li vás tedy nějaká životní situace, se kterou si nevíte rady, neváhejte se obrátit na naši
poradnu a my se vám budeme rádi věnovat. Naleznete nás v přízemí domu s pečovatelskou
službou na adrese Polní 1444, Slavkov u Brna
a to vždy v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 h.,
dále pak ve středu od 9 do12 h. a od 13 do 16 h.,
a nakonec také ve čtvrtek od 9 do 12 h. Do poradny je dobré se předem objednat a to na telefonním čísle 734 435 125.
Mgr. Kateřina Umlášková, DiS.,
sociální pracovnice – vedoucí

Poradna Justýna v Brně pomáhá už půl roku
Jméno Justýna nese poradna pro oběti trestných činů, která působí v Brně na Malinovského náměstí. Justýna nabízí bezplatné právní
i sociální poradenství všem, kteří se stali obětí
či svědkem trestného činu a chtějí se informovat o svých právech, průběhu trestního řízení,
jeho alternativách a dalších souvisejících oblastech. Za šest měsíců existence poskytla poradna své služby téměř čtyřem desítkám klientů
a klientek z Brna a okolí.
Za půl roku své existence spolupracovaly její

pracovnice s téměř čtyřmi desítkami klientů
a klientek.
Poradna Justýna je provozována obecně prospěšnou společností In Iustitia v rámci projektu
„Proč zrovna já?“. Poradna je otevřena každé
pondělí od 12 do 19 h. a úterý od 9 do 16 h.
Pracovníci poradny se věnují také terénní práci
a po domluvě navštěvují i klienty v dojezdové
vzdálenosti od Brna. Zájemci o poradenství se
mohou předem objednat na tel. čísle 773 177
104 nebo e-mailu poradna.brno@in-ius.cz.

INZERCE
HLEDÁM ke koupi dům ve Slavkově nebo
v okolí do 10 km. Tel.: 721 387 897
KOUPÍM byt 3+1 ve Slavkově. Balkon výhodou Tel.: 604 560 454
KOUPÍM RD se zahrádkou – Velešovice,
Křenovice, Holubice, Blažovice apod. Tel.:
737 529 680.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
PRODÁM rodinný domek 2+1 ve Vážanech
nad Litavou včetně vybavení. Klidné místo,
nízké náklady na bydlení. Volný ihned. Prohlídky dle dohody. Tel. 724 025 983.
HLEDÁM k dlouhodobému pronájmu RD
s dvorem nebo zahradou ve Slavkově u Brna
a nejbl. okolí. Tel: 736 258 824.
SALÓN pro psy Křenovice - Dog-fashion, Jiráskova 481, Křenovice, tel.: 602 666 833
www.dog-fashion.webnode.cz. Nabízíme veškerou úpravu všech domácích mazlíčků,
psů, koček, morčat, králíčků; stříhání, trimování, koupání, vyčesávání staré srsti, úpravu
před výstavou.
VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
SPECIAL. OBCHOD ve Slavkově u Brna
přijme prodavačku na zkrác. prac. poměr,
info 775 744 705.
KOUPÍM cirkulárku. Tel. 720 515 095.
PRODÁM dětské odrážedlo, kovový rám,
nafukovací kola, červená barva, nepoužívané. Tel. 604 706 900.

Werichova Lakomá Barka
v Divadelní kavárně
Program dubnové Divadelní kavárny bude
věnován Janu Werichovi, od jehož narození
letos uplynulo 110 let. Tohoto skvělého herce
a spisovatele si připomeneme dramatizací
známé Werichovy povídky Lakomá Barka.
Těšíme se na vás v neděli 19. dubna v 16
hodin v sále Pastoračního centra ve Slavkově.
Členové Divadelního spolku

Novinka na festivalu – workshop pro děti
Novinkou na letošních pohádkových Slavkovských divadelních dnech bude sobotní dopolední workshop, během něhož si děti s rodiči
mohou prohlédnout jeviště, nechat si namalovat
v maskérně obličej a vystoupit se svojí krátkou

ukázkou na jevišti. Mohou přednést básničku,
zazpívat, zatancovat či se jinak umělecky předvést. Důležité je, aby děti přišly na workshop
v kostýmu. Vstup na worshop je volný.
Těší se na vás festivaloví pořadatelé

Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz
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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, kulhankova@iss-slavkov.eu

Soutěžili jsme ve finanční gramotnosti
Tým tří nejlepších žáků vyhrál první místo
v okresním kole soutěže finanční gramotnosti
a tím si zajistil postup do krajského kola. Naši
žáci, kteří soutěží ve II. kategorii určené
nejen středním školám, ale i gymnáziím, dokázali, že jsou na stejné úrovni jako žáci
z ostatních škol a porazili Gymnázium
a Střední odbornou školu zdravotnickou
a ekonomickou Vyškov. Soutěž je zaměřená

na konkrétní příklady z finanční gramotnosti,
jakými jsou například finanční produkty
(půjčky, úvěry), řešení finanční tísně, rodinný
a osobní rozpočet. Všichni žáci se připravují
na krajské kolo, které bude probíhat do 23.
března a my jim budeme držet palce, aby
v šestém ročníku této soutěže dokázali umístit na nejvyšších příčkách.
Ing. Bc. L. Svobodová, ISŠ

Truhlář, automechanik či kuchař
a gymnastika? Žádný problém!
Poprvé v historii školy se naši žáci zúčastnili
krajské soutěže družstev a jednotlivců v gym-

Gymnasté ISŠ • Foto: archiv školy

nastice. Výsledky jsou vynikající – v soutěži
družstev se umístili na 2. místě (těsně za Gymnáziem Bučovice), v jednotlivcích na 1. místě
stanul T. Přichystal, studující obor truhlář, 2.
místo obsadil M. Antl, žák oboru kuchař – číšník. Výborný byl i J. Daniel – automechanik,
který se gymnastice v minulosti nevěnoval,
a přesto konkuroval ostatním gymnastům. Srdečné poděkování patří Mgr. Renátě Macharové, trenérce Glitter Stars, která naše žáky pro
soutěž připravovala. Celostátní kolo se koná
11. dubna v Praze a našim žákům přejeme
hodně úspěchů a držíme palce!
Kulhánková Vlad., ISŠ

V pátek 13. února se konal již 20. společenský ples Integrované střední školy Slavkov
u Brna a Nadačního fondu Student ve Společenském centru Bonaparte. Ples byl slavnostně zahájen polonézou žáků školy, k tanci i poslechu
hrály dvě hudební skupiny Vonička V – Band
a RAIN, o přestávkách probíhal bohatý kulturní
program v podobě tanečních vystoupení skupiny Glitter Stars a závodního tanečního páru
Jindry a Petry a během plesu se soutěžilo
o značné množství hodnotných cen. Ples se
velmi vydařil, o čemž svědčila značná účast,
spokojenost návštěvníků a jejich slova: „Těšíme
se již na příští ples školy.“ A ten příští se bude
konat 19. února 2016. Těšíme se na Vás za rok,
ten uteče jako voda. Závěrem chci poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci i programu
Ing. V. Bábek, ISŠ
tohoto krásného plesu.

Futsalový turnaj

Vinný cocktail cup Bzenec
Soutěž automechaniků • Foto: archiv školy

mezi všemi mladými automechaniky na 8. a 9.
místě v kraji není zas tak špatné.
L. Čajka, ISŠ

České korunovační klenoty
České korunovační klenoty je název výjimečné výstavy v Letohrádku Mitrovských
v Brně, která představuje mistrovské repliky
nejhodnotnějšího českého pokladu. Tuto výstavu navštívili v rámci výuky dějepisu žáci
1. B oboru hotelnictví ISŠ ve Slavkově u Brna.
Výstava je nejen o korunovačních klenotech,
ale připomíná dobu vlády římského císaře a českého krále Karla IV., jehož 700. výročí narození si budeme připomínat v příštím roce.
V první části výstavy jsou ke zhlédnutí středověké zbraně, oděvy, mince, ale i maketa hradu
Karlštejn či socha Karla IV. Návštěvníky zaujmou i vzácné listiny, množství pečetí a knih
z majetku Moravského zemského archivu
z doby vrcholného středověku.
Ve druhé části se už soustředíte na krásu
Svatováclavské koruny, královského jablka

Ples ISŠ Slavkov u Brna

V pátek 20. února se ve sportovní hale ZŠ
Purkyňova ve Vyškově konal tradiční futsalový turnaj středních škol okresu Vyškov. Futsalisté ISŠ Slavkov u Brna se utkali ve třech
utkáních se soupeři ze dvou škol – z Vyškova
a Bučovic. Družstvo ISŠ se umístilo na pěkném druhém místě. Do krajského finále postoupilo družstvo z Bučovic. Za předvedený
sportovní výkon a nasazení je třeba klukům
Mgr. R. Vaňura, ISŠ
poděkovat.

Automechanik Junior 2015
Soutěž mladých automechaniků tentokrát
hostilo SOŠ a SOU automobilní v Kyjově.
V prostorách školy mezi sebou soutěžilo
12 nejlepších automechaniků ze všech škol Jihomoravského kraje, které vyučují tento obor.
Kluci mezi sebou soutěžili jak v teoretických
znalostech, tak i v praktických dovednostech.
Naši školu reprezentovali dva žáci učebního
oboru automechanik R. Trávníček a I. Cagášek. Jednotlivé úkoly byly opravdu náročné.
Po sečtení všech dosažených bodů se první
z nich umístil na 8. místě a druhý na 9. místě.
Za předvedené výkony a přípravu na soutěž
patří oběma poděkování. Získali další zkušenosti do praktického života. Vždyť umístit se

Ples ISŠ • Foto: archiv školy

a královského žezla, které však nepochází
z doby Karlovy, nýbrž je nechal vyrobit císař
Ferdinand I. Na nástěnných propagačních materiálech můžete vidět část výzdoby Korunní
komory, ve které jsou trvale uloženy originály
Českých korunovačních klenotů i jeden ze
sedmi klíčů, jimiž jsou dveře komory uzamčeny. Vystavený je také korunovační plášť.
Žáky zaujala i pověra, která provází Svatováclavskou korunu a která praví: „Kdo si ji nasadí
na hlavu a není hoden být českým králem, do
roka zemře nepřirozenou smrtí.“
Návštěvu výstavy můžete ukončit zhlédnutím programu, jak výroba těchto replik probíhala a seznámit se se zajímavými informacemi
ze života jejich tvůrců – šperkařů Jiřího Urbana
a manželů Cepkových.
Mgr. E. Zemánková, ISŠ

Dne 18. února se naše škola zúčastnila soutěže Vinný cocktail cup v Bzenci na Střední
škole gastronomie, cukrářství, rybářství a lesnictví Bzenec. Naši školu reprezentovali M.
Pavlincová, L. Šťastná a V. Zapletalová z oboru
hotelnictví. Žákyně se umístily na krásném 5.,
6. a 14. místě z 25 soutěžících. Veronika si odvezla cenu vinařů v podobě dortu ve tvaru
láhve vína. I přes jejich nervozitu si vedli
úžasně a sebejistě, a to i s paní učitelkou
Mgr. Martinou Kocmanovou. Tak příští rok
L. Šťastná, žákyně ISŠ
znovu!

Žákyně naší školy v Bzenci • Foto: archiv školy
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Zemřel poslední slavkovský „Cyrilák“
Dne 3. března 2015 zemřel ve věku 96 let pan
Hynek Tesák. Těm, co jej znali, utkvěl v paměti
jako zahradník, zpěvák, herec, lidovec, člověk
širokého a žhavého srdce, schopný rychle rozpoznat podstatné od podružného, ochotný pomoci i za cenu vlastního omezení či rizika.
Jeho smrt ukončila nejen život člověka neuvěřitelně činorodého, ale uzavřela i významnou kapitolu slavkovského života pěveckého
a divadelního. S ním odešel nadšený ochotník,
zpěvák a režisér a hlavně poslední nikoliv pouhý
svědek, ale aktér slavné doby Farní cyrilské
jednoty, která se v dnes již historickém odstupu
jednoznačně jeví jako nejvšestrannější a nejproduktivnější slavkovský spolek všech dob.
Do první pěvecké zkoušky přišel v pátek
12.4.1940, když byla regenschorim Františkem
Francem po velikonočním provedení znovu
procvičována Treglerova Missa brevis. Tempo
nácviku muselo být i pro 22letého Hynka
téměř závratné; ostříleným Cyrilákům stačilo
k přípravě veřejného vystoupení jen několik
zkoušek. Až koncem léta byla cvičena Blodkova opera V studni, provedená 21. 9. pro
školy, 22. a 29. 9. 1940 pro slavkovské publikum. Teprve po premiéře začal František Franc
s nácvikem Mše F-dur Františka Picky, jejíž
provedení při slavnostní bohoslužbě 20. 10. za
spoluúčinkování Orchestrálního sdružení bylo
v přímém přenosu Českého rozhlasu. Jen pro
provedení skutečného prubířského kamene
i pro profesionální soubory – Dvořákova Stabat Mater – vyhradil 24 zkoušky. Provedeno
bylo 6. 4. 1941 v sále slavkovské spořitelny.
Samozřejmě s tím, že nic nenarušilo pravidelné zpívání při nedělní liturgii. Nikdo netušil, že tento hudební svátek bude i pro Slavkov
na dlouhou dobu posledním.
Předčasnou smrtí Františka France 31. 1.
1942 přišlo tělo Jednoty o hlavu a navíc se ve
válečné době nedařilo místo ředitele kůru po

Františku Francovi obsadit. Devatenáctileté
dceři Marii a její sestře Evě se zajišťováním
varhanních doprovodů pomáhal Vladimír
Schneider, s nácvikem a prováděním zpěvů
nejvíce pomohli tenorista Eduard John a a basista Hynek Tesák. Teprve po dvou letech byl
přijat student Josef Pukl a po jeho odchodu na
podzim 1946 František Novoměstský.
To už se Hynek Tesák zabydlel i na slavkovské divadelní scéně – na Silvestra 1943 vystoupil v hlavní roli operety Josefa Kajetána Tyla
a Rudolfa Piskáčka Perly panny Serafinky, kterou si zopakoval o desetiletí později. Pamětníci
si jistě vybaví jeho výkony například ve Štolbově veselohře Staré hříchy, v Tylově hře se
zpěvy Paní Marjánka matka pluku či operetě
Oskara Nedbala Polská krev a mnohých jiných. V řadě představení se ujal režie. Jistě si
dokážeme představit jeho pocit hrdosti, když
v květnu 1968, ještě v rámci otevření kulturního domu (dnes Bonaparte) účinkovaly v pohádce o Popelce obě jeho dcery, Marie i Věra.
Nelze opomenout ani jeho působení v Pěveckém sdružení (do roku 1947 řídil František
Bílek, po jeho smrti Ota Pohle) a část jeho aktivit zabrala také spolupráce na operetních
a populárních koncertech Slavkovského
orchestrálního sdružení, řízeného Břetislavem
Rozsypalem.
Mohlo by nám připadat, že takovou kulturní,
společenskou činorodost, mohl vyvíjet jen se
zázemím dobrého, nenáročného zaměstnání,
ovšem pravdou byl pravý opak. Když počátkem 2. světové války pomáhal bratru Františkovi se zakládáním zahradnictví, začínali
z ničeho, vše museli odpracovat. V tomto zahradnictví zařídil práci MUDr. Otmaru Strachovi, aby jej uchránil před transportem, i když
riskoval víc než svobodu. Takříkajíc za dobrotu
na žebrotu – po únorovém převratu byl jako
syn vesnických kulaků nucen léta pracovat

Hynek Tesák

v dělnických profesích. Když mu bylo posléze
škodolibě nabídnuta možnost nastoupit do zdevastovaného zahradnictví, které zakrátko svou
pílí přivedl k prosperitě, byl obviněn, že zlovolně poškozuje socialistické hospodářství,
takže se raději vrátil k mlýnským strojům.
Nic z toho jej nezlomilo, nic z toho nezměnilo jeho životní postoje. Navzdory nikoliv nepřízni osudu, ale nepřízni špatných lidí, se
dokázal vždy držet zásad křesťanského realismu a nerozhodovalo, jestli to bylo v době
prvorepublikového kapitalismu, nacistického
a posléze komunistického odstraňování všeho
nepohodlného vládnoucímu režimu a nezmátla
jej ani postsocialistická adorace hédonismu.
Při jedné ze slavných forbín Jana Wericha
a Miroslava Horníčka přišla řeč na otázku, zda
94letý Georg Bernard Shaw prožil dlouhý
život. A v tom duchu si můžeme dovolit parafrázovat Werichovu řeč: I kdyby žil Hynek
Tesák dalších 50 let, vždy by měl aspoň těm,
co by o to stáli, co říci.
Petr Hlaváček

Bažant jako zajímavý obyvatel našich zahrad
Mnozí namítají, že bažant obecný, někdy
zvaný též český, nebo kolchický není původní
naší zvěří. Bažanti byli v Evropě vysazeni již
ve starověku, uvádí se, že snad i Římany z populací v Malé Asii a Zakavkazí. První zpráva
o chovu bažantů u nás pochází z 11. století. Je
mnoho poddruhů u nás od té doby chovaných
bažantů. Stále se vyskytuje proměnlivost ve vybarvení bažantích kohoutů. Ve středověku byli
bažanti většinou odchováváni v umělých chovech. Od poloviny 19. století jsou již známa
fakta o početnosti úlovků bažantů. V roce 1860
bylo uloveno necelých půl milionu bažantů,
kolem roku 1935 se počet úlovků pohyboval
kolem dvou milionů. Od roku 1975 již jen jeden
milion a od tohoto data již počet ulovených bažantů klesá. V roce 2000 opět jen půl milionu.
Příčina poklesu stavů bažantů u nás je spatřována v radikálních změnách v obhospodařování
zemědělské půdy, obrovské lány polí, užívání
rychlých a těžkých mechanizačních prostředků,
chemizace pěstování plodin. Naopak se bažanti
poměrně úspěšně množí ve městech a jejich
blízkém okolí, často chybí jen ve středu města.
Příkladem je samotná Praha i Brno. Druh je
ohrožen ve volně žijících populací v přírodě.
I v našem okolí je možné sledovat stále se mno-

žící dá se říci, zahradní populaci bažantů,
hlavně tam, kde mají přístup k potravě. Již
téměř od počátku března pravidelně na zahradu
přilétají i bažantí slepice. Kohouti byli přes
celou zimu pravidelnými návštěvníky. Potrava
pro bažanty musí být předkládána tak, aby se
k ní jako první nedostaly hrdličky zahradní,
které dokážou všechno konzumovat. Pro bažanty jsou to celé kukuřičné klasy, které dokážou obírat a většinou i v zahradě sázet dnes již
svatebně oděné sojky. Ty jsou však velmi
opatrné a plaché. Pestrý svatební šat mají i bažantí kohouti. Mají výrazný bílý límeček kolem
krku, velká, živě červená políčka kolem oka,
hlavu ozdobenou dvěma poušky.
Od druhé dekády měsíce března má skupina
bažantů, kohout a 4 bažantí slepice v zahradě
své pravidelné tokaniště. Kohouti jsou na pří-

Bažant obecný • Foto: M. Hrabovský

chozího do zahrady zvyklí, neodlétají, jen pomalu odchází do úkrytu, dovedou rozeznat i příchozí, kteří jim pravidelně přináší potravu.
Slepice jsou bojácnější, často na krátko odlétají.
Jeden kohout mívá kolem sebe více slepic. Kohouti na tokaništi nestrpí žádného soupeře. Slepice svolávají hlasitým dvojslabičným křikem,
často vyskakují, občas zatřepetají křídly. Při
vlastním toku, kdy pronásledují slepici, zajímavě čepýří své peří. Po kopulaci, v řeči myslivců kohout slepice ostruhuje, se o další péči
však nestará. Jinak zní volání, jímž se kohout
ozývá, když večer hřaduje na okolních stromech, aby tam přenocoval. Bažanti potřebují ve
svém okolí možnost úkrytu a rozmanitost vegetace. Pole, louky, křoviny, rákosiny, drobné lesíky. Je známo, že bažant patří ke zvěři, kterou
je nutné v zimě přikrmovat. Jen tak lze jeho vysokou hodnotu zvěřiny vyprodukovat.
Bažanty u nás i v EU chrání zákonné předpisy až 5 zákonných ustanovení: červený seznam ptáků ČR, ochrana ze zákona a prováděcí
vyhlášky MŽP ČR, myslivecké předpisy ČR,
výčet zvěře, ustanovení doby a způsobu lovu.
U bažanta obecného možno lovit slepice pouze
v části honitby, která je bažantnicí dle zákona.
Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek
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Oprava krovu kostela
Mohli jsme si povšimnout, že u kostela stojí
materiál a pracovní výtah ke střeše. Práce na
opravě podstřeší již finišují, bylo doplněno zavětrování krovu, opraveny další prvky a vyčištěna klenba nad varhanami. Co nejvíce potěší
občany Slavkova, je opravené přístupové schodiště na půdu kostela k hodinám. Celkové náklady na práce jsou 246 tis. Kč, z toho hradí
farnost 122 tis. Kč, město přispívá 22 tis. Kč
a Ministersto kultury 102 tis. Kč.
V tomto roce má také začít výměna krytiny

a okapů na střeše kostela ve výši 430 tis. Kč,
náklady na celou střechu překračují 2 miliony
korun. Z tohoto důvodu bude oprava trvat několik let, letos bude opravena jen menší část
střechy.
Sbírky o Vánocích ve výši 90 tis. Kč nám
pokryjí větší část úhrady na podstřeší, o Velikonocích budou sbírky na úhradu podílu farnosti na opravu střechy. Každoročně také
žádáme o příspěvek města a ministerstva kulP. Mgr. Milan Vavro, děkan
tury.

Velikonoce ještě křesťanské?
Velká noc, pro Izraelity moment vysvobození z faraonovy nadvlády a vyjití do svobodné
země, Ježíšovo vzkříšení a nový život pro ty,
kteří se stali křesťany, neboli Ježíšovými následovníky, to jsou pravé Velikonoce. Nás věřící
i nevěřící s Velikonocemi spojují pozůstatky
křesťanské civilizace: rodinný život, přijímání
a výchova dětí, demokratické uspořádání, sociální péče, soucítění s nemocnými, doprovázení umírajících, důstojný pohřeb. Pokud víra,
která je nosným základem této křesťanské civilizace, neroste, naopak klesá, zvláště u těch,
kteří mají základy ve věřící rodině, mizí něco
podstatného a způsob života se začíná navenek
měnit. Rodinný život je zaměňován za snahu
co nejdéle si užít, přijímání dětí se komplikuje
odmítáním početí, a až se početí očekává, dítě
nepřichází. Výchova nemá pevný základ
a jasný směr, proto nastávají problémy
s „právy dítěte“. Stále častěji se objevují případy domácího násilí. Demokracie se zneužívá

k prosazení vlastních zájmů. Roste násilí ve
společnosti. Nemocní a umírající zůstávají
opuštění. Pohřeb se z různých důvodů nekoná.
Když v ráji opustil člověk svého stvořitele,
přišla nemoc, bolest a smrt. Když Bůh navštívil v Kristu člověka, přišla naděje, smysl života
v lásce a dar věčného života po smrti. Hledáme
řešení, ale pouze lidskými prostředky a silami.
Podle biblické zvěsti nemá člověk na to, aby
žil pouze ze svých sil. Pokud je nemá, plodí
násilí a hřích. Hlavní zpráva, kterou nám dává
vzkříšený Kristus, je návrat člověka k důvěrnému vztahu s Bohem. Zde je počátek proměny člověka i celého životního stylu. Ať jsme
věřící či nevěřící, zůstává naší směrnicí vlastní
svědomí, odpovědnost a život z lásky, která je
dána každému člověku. Pro věřící je zde však
důležitá neustálá péče o růst osobního vztahu
s Bohem, neboť pouze to, co je v srdci, se může
projevit navenek.
P. Mgr. Milan Vavro, děkan

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Marie a Marta
Asi jsou obě v každém z nás. Marta, která
ví, co všechno by měla udělat, stihnout, nachystat, co všechno je její povinností vůči druhým, co všechno musí – nezbytně musí. Marie,
která usedá Ježíšovi k nohám, naslouchá a miluje Boha. A to je všechno. Opravdu všechno,
protože Ježíš říká, že to je to důležité.
Každá z nich má své místo, svůj pohled, své
obdarování. Obě tu mají být. To, co je jádrem
všeho žití, si vybírá Marie. A my musíme tyto
dvě ženy v sobě každý den nějak ustát, pochopit, přijmout a rozhodnout se, která právě v této
chvíli je nám blíž a co jí Ježíš říká.
Ježíšův život, ten, který žil lidským způsobem, byl Láska. Láska, která uzdravuje, která
soucítí, která učí, která přináší obraz Boha,
Láska, která přijímá utrpení, aby přinesla
vzkříšení. Nic jiného nebylo důležité – ani
moc, ani sláva, ani bohatství, ani úspěch, do-

konce ani vzdělání a všechno to, co se světu
zdá tak důležité. Ježíš žil život i pro ty, kterým
mnohé nebylo dáno. Ježíš žil život jako poselství Lásky.
„Ježíš jí odpověděl: Milá Marto, ty se moc staráš a příliš se namáháš pro věci, které za to nestojí.
Člověk potřebuje jen málo. Doopravdy vlastně jen
jedno. Marie to pochopila a to jí nikdo nevezme.“
(Bible, překlad SNC - Lukáš 10,41-42)
„Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil.“
(R. Burns)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v měsíci dubnu na sobotní bohoslužby konané
4. a 18. 4. 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

Postní aktivita KMŠ Karolínka
Ve školce i doma sbíráme
starý papír, který ve středu
1. dubna složíme do kontejneru před KMŠ. Bude přistaven od 7 hodiny ranní do
pátečního poledne. Výtěžek
tentokrát předají školské sestry svým spolusestrám v Albánii, které se

starají o děti. Zveme i vás k tomuto příspěvku
pro chudé, byť i malou „troškou do mlýna“.
I moře se skládá z mnoha kapek…

Denně čerstvé zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Nové schodiště • Foto: archiv farnosti

Program římskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00, sobota v 7.30 h. Svátost smíření
každou středu od 19.00 do 20.00.
29. 3. Květná neděle, křížová cesta na Urbánek 15.00.
30. 3. Svátost smíření Slavkov, PONDĚLÍ
17.00–19.00.
(P. Buchta, M. Slavíček, F. Nechvátal, M.
Macek, M. Slatinský, M. Vavro)
31. 3. Svátost smíření Slavkov, ÚTERÝ
17.00–19.00 (děti 16.00–17.00)
(J. Krbec, J. Hanák, S. Pacner, K. Sovadina,
P. Mareček, M. Vavro)
2. 4. Zelený čtvrtek, 18.00 mše sv., adorace
v Getsemanech do 22.00.
3. 4. Velký pátek – program na faře pro děti
10.00 - 12.00, adorace 7.30 – 23.00, obřady
18.00, křížová cesta městem 21.00.
4. 4. Bílá sobota, adorace 7.30 – 16.00, vigilie
a obnova křtu 20.30.
5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše!
9.30 a 18.00 (žehnání pokrmů).
6. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov 7.30 mše
sv.
Nížkovice obřady: Zelený čtvrtek 18.00,
Velký pátek 18.00, Bílá sobota 19.30.
9. 4. Mše sv. v penzionu v 8.00.
9. a 10. 4. Návštěvy nemocných.
9. 4. Modlitba farnosti za kněžský seminář.
12. 4. Rodinná pouť na Vranov – KMŠ.
30. 4. Návštěvy nemocných, čtvrtek (obce
i Slavkov), mše penzion 8.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek nebo se domluvte na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Balkán – přednáška
Přijměte pozvání na cestopisnou přednášku (s promítáním) o Makedonii, Albánii
a Řecku. Slovem i obrazem
nás bude, po vzdálených krajinách, provázet P. Mgr. Milan
Vavro. Sejdeme se v Husově sboru, ul. Jiráskova 959, ve Slavkově u Brna ve čtvrtek 16.
dubna t. r., od 18 hodin. Vstupné dobrovolné.
Za radu starších CČSH vás zve Milan Vostřel
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O křivých svědectvích
Velikonoční dění kolem Ježíše Nazaretského, v Jeruzalémě před 2000 lety, i dnes provokuje, abychom tehdejších události byli
ochotni nahlížet plastičtěji, z více stran, jako
broušený drahokam, a tak líp chápali souvislosti. Jedním z úhlů pohledu mohou být i výpovědi křivých svědků (vs. 2. Kniha
Mojžíšova 20,16; tj. 9. přikázání Desatera).
Svá vůle (svévole), zastírané pohnutky jednání – pýcha, závist, žárlivost, uražená ješitnost, žádostivost moci a majetku, aj. nectnosti
lidského nitra – jsou jádrem konfliktů a zločinností, které – ne vždy – obnaží soudní pře, protože do hry vstupují lži a křivá svědectví.
LIDSKÁ moudrost a spravedlnost bývá
v koncích, stojí-li tvrzení proti tvrzení neboť
strana zastávající skrytou pravdu ji nemůže
prokázat, a odpůrce – LŽE. Chybí-li důkazy
(důkazy: corpus delicti, výpovědi svědků, dnes
video nebo audio nahrávky), pak střet odlišných podání žalobce a žalovaného vede
k patu – věc se „zastaví“, uloží „k ledu“.
V horším případě, justičním omylem (nebo
podplacením soudce), jdou na léta do vězení
nevinní. Proč lidé lžou? Přece k zisku výhod,
aby udrželi před ostatními „dobrý kredit“, pověst, a zdáli se i nadále být lepšími než vskutku
jsou, anebo ze strachu před trestem.
V cause Nazaretského to bylo jinak. Ježíš
věděl, co od něj Otec žádá, proto křivým svědkům neoponoval, mlčel, aby došlo k naplnění
předzvěděné Boží vůle s Ním - a pro naše vykoupení vírou v Něho. Křivá svědectví (o zboření a novém zbudování jeruzalémského
chrámu ve třech dnech – Matouš 26,59-66;
Marek 14,55-64) velekněz i rada uvítali, coby
úvod – dle nich – k vážnějšímu „rouhání se“,
tj. doznání se k Božímu Synovství. Jiná bib-

lická křivá svědectví nacházíme např. ve Skutcích apoštolů 5,1-11; v textu o Zuzaně, v Přídavku k Danielovi 13,28-64. Před 600 lety,
během církevního „soudu“ s M. J. Husem na
kostnickém koncilu, v r. 1415, mj. napadli žalobci Mistra Jana smyšlenkou, že se vydával
za Čtvrtého k Boží Trojici a tím se Jí stavěl naroveň.
Od hodnověrných svědků víme, jaký konec
vzala „pašijová detektivka“ z přelomu věků;
konec, který by nevymyslela ani Agatha Christie. Pravda vyplavala na povrch-jinak, jindy
a lidsky neočekávaně (viz Jan 20,26-29, aj.),
oproti představám posměvačů pod Křížem
(Matouš 27,39-44; 1. List Korintským 2,9)jako olej nad vodu, skutečností, že Beránek
Boží byl vzkříšen a zjevil se poté nikoli všem
(což by bylo „házet perly před svině“ – Matouš
7,6), ale jen těm, co v Něho uvěřili, vyvoleným
(s „čistým srdcem“ – Matouš 5,8), což je milost a dar Boží. Tím se nesmí obdarovaní vytahovat nad jiné, ale naopak – za ně, a tentýž
dar- prosit, aby přibývalo „zdrojů“ vysílajících
na frekvencích dobré vůle; na vlnách náklonnosti, snášenlivosti, milosrdenství a pomoci (1.
List Korintským 13,1-13). Shledáváme kolem
sebe, že takové ovoce Ducha svatého (Galatským 5,22-23) svět potřebuje tím více, čím
odlišnějším způsobem života, hodnotovou orientací i ekonomicky žijeme oproti jiným kulturám. Naléhavost prakticky fungujících
postupů k pokojnému soužití pociťujeme zvl.
v otázce přicházejících, a u nás se zabydlujících, jiných etnik. „Strkat hlavu do písku“
problémy neřeší a „vyhnívací metodou“ dojde
úspěšného cíle jen pár procent těžkostí. Většinou ostatních se musíme aktivně obírat.
O dobrém konci „cesty“ (ač dlouhé) nás ujišťují

slova Krále pokoje a Parťáka na pozemském
„vandru“; slova dobrého Pastýře: „Mám i jiné
ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím
přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo,
jeden pastýř.“ (Jan 10,16). Tak Mu v tom aspoň
nepřekážejme, když už nepomůžeme.
M. Vostřel

Bolesti
Na zubařském křesle
pacient
Lékař ošetřuje
Na kříži
lékař
Dav šílených pacientů
kolem poskakuje
Václav Žďárský

Velikonoční program
bohoslužeb Církve čs. husitské
Bílá sobota 4. 4., v 17 h – kostel ČCE, Újezd
u B.-Rychmanov
Boží hod velikonoční 5. 4., 8.30 h -Husův sbor
(HS), Slavkov u B.,
10.30 h -HS Kobeřice u B., 13.00 h – Nemochovice, OÚ
Jarní koncert Smyčcového souboru při ZUŠ
Fr. Sušila v Rousínově pod vedením p. Michala Terebience. Uslyšíme skladby (nejen)
starých mistrů, např. Vivaldiho, Haydna,
Strausse, Brittena, či Jaroslava Ježka.
Sejdeme se k poslechu v Husově sboru, Jiráskova 959, ve Slavkově u B., v pondělí 27.
dubna t. r., od 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

Loučení s masopustem v KMŠ Karolínka
Na 18. února letos připadla tzv. Popeleční
středa, která nám ohlásila čtyřicet dní trvající
půst. Ale ještě předtím jsme stihli završit období masopustu karnevalovým veselím. Jeho
průvodcem se stal, nám už dobře známý, pan
Hruška, který nám zahrál divadlo O Budulínkovi a poté roztančil všechny masky na parketu. Program „vyšperkoval“ zábavnými
hrami s „karnevalovými toaletními ruličkami“, které ve finále děti použily na velkou
bitvu. Na své si přišly také paní učitelky, které
měly děti za úkol schovat pod „papírovým arzenálem“. Karneval si všichni opravdu náramně užili.
Tak jako život střídá období bujará s časy
klidnějšími, i my jsme po výše jmenované
akci přepnuli na režim ztišení… Pomohlo
nám k tomu také pozvání o. Milana do slavkovského kostela, a to na již zmiňovanou Popeleční středu, kde nás seznámil s významem
postního období a také s postní hrou, která nás
bude provázet až do Velikonoc. Kdo chtěl,
mohl také přistoupit k požehnání popelem.
I když je teď ve školce “klidněji“, na vavřínech jsme neusnuli… V měsíci patřícímu knihám jsme ve dvou třídách rozběhli projekt „
Babičky a dědečkové do školky“. Jedná se
o aktivitu, která přirozeným způsobem vede
k interakci dětí a prarodičů při čtení pohádek.
Současně rozvíjí předčtenářské dovednosti.

Děti si už ve školce zařídili svoji knihovničku
a jsou celé netrpělivé, kdo jim přijde číst další
pohádku, která jistě nebude poslední… Přihlásilo se nám osm odvážných prarodičů

Děti si karneval užívaly • Foto: archiv školy

(mezi nimi i dědečci) a my jim za jejich odvahu děkujeme a těšíme se, že jejich řady
ještě zhoustnou!
Paní učitelka Jana Šustková ze třídy rybiček
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Motoklub Austerlitz informuje
Měsíc únor byl pro motoklub hlavně přípravou na 8. motobál, který se pořádal 7. března
ve Společenském centru Bonaparte. Zahájení
plesu byl pro mě letos největší problém po mé
rodinné vánoční tragédii. Byl jsem stručný,
i když jsem chtěl říci mnohem víc. Je škoda, že
několik významných zakladatelů MK Austerlitz se nezúčastnilo. Předtančení děvčat, nádherný program mistrů tance, dlouholetá
hudební skupina Hroši z Brna. Stoly hostů zdobilo mnoho desítek chutných jednohubek, chlebíčků i nádherných obložených mís. Před
půlnocí vylosování cen v TOP 10 s hlavní
cenou motocyklem „pitbike“, následovala moto
upoutávka na naše pořádané závody, kterou iniciovali členové našeho klubu. A na závěr plesu
překvapení, které velmi dobře zhodnotili jak
dámy, tak pánové. Opět jsem nucen tento bál
a jeho program přirovnat k programu varieté
Rozmarýn – dnes neexistující nejhodnotnější
program v Brně před 35 lety. Každý pořádaný
bál nebo ples má v programu plesovou soutěž,
kterou se nám podařilo zajistit ve standardním
rozsahu jako vždy. Díky našim dlouholetým

i novým dárcům, kteří nás podpořili. Tímto
bych jim chtěl moc poděkovat.
V dubnu je naplánována přednáška O bezpečnosti a pravidlech silničního provozu, která
je naplánována na 18. dubna od 9 h. v sále kulJ.M.
turního střediska.

Připravovaná výstava
Motoklub Austerlitz ve Slavkově u Brna
v letošním roce slaví 10 let od svého vzniku.
U této příležitosti připravuje výstavu fotografií,
článků a filmových dokumentů, které by připomněly jeho činnost i aktivity jeho slavkovských předchůdců.
Kolem února 1904 se začali příznivci motorismu sdružovat. Vznikl Autoklub České republiky. Dne 11. května 1949 vydáním zákona
č. 139/1949 Sb. byl Autoklub zrušen.
K 1. lednu 1953 pokračuje na dobu téměř 40
let jako součást masové organizace Národní
fronty. Nese název Svaz pro spolupráci s armádou neboli Svazarm. Po politických změnách
jeho činnost dne 24. března 1990 končí.
V roce 2004 začaly přípravy na založení Motoklubu ve Slavkově u Brna. V následujícím

roce byl ustavující členskou schůzí založen a na
MV ČR zapsán.
Nejen o jeho práci během uplynulých 10 let,
ale i o motocyklových závodech od 50. let 20.
století bude jednat připravovaná výstava. Na
vernisáž v prostorách Infocentra ve Slavkově
u Brna, která se koná v sobotu 18. dubna
v 11.30 hod., zveme všechny příznivce motoJZ
rismu.

MK Austerlitz a Město Slavkov u Brna pořádají v sobotu 18. dubna besedu Změny na silnici
2015, která se koná od 9 do 11 h. v SC Bonaparte
na Palackého nám. ve Slavkově u Brna.

Biketrialová sezona Adama Kosíka
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Sezona 2014 byla velmi náročná. Adam postoupil do vyšší kategorie minime pro jezdce od
12 do 15 let. Kromě deseti závodů Poháru ČR,
Evropského poháru, Mistrovství
světa a Mistrovství Evropy, které organizuje federace BIU, přibyly nově
další čtyři závody organizované federací UCI. Takže celkově Adam
absolvoval přibližně 20 závodů. Ve
federaci UCI se Adamovi podařilo
nominovat se do reprezentace ČR na
Světové hry mládeže, které se konaly v Polsku. Účast na tomto mládežnickém mistrovství světa UCI
byla opravdu velká. V Adamově kategorii závodilo 43 jezdů ze 13 zemí světa. Závody to byly nádherné, náročnost sekcí
odpovídala vyšší kategorii, která je u nás v ČR
určena pro jezdce od 15 do 17 let. Pro Adama

to byla výzva a zadařilo se! Získal 23. místo,
tedy v polovině závodního pole, což je na „prvoročáka“ velmi pěkný výkon, se kterým byl
spokojen. Získal spoustu nových
zkušeností a chuť dostat se příští rok
do finále. Na závodech federace
BIU v domácím Přeboru ČR se mu
také dařilo, nominoval se do reprezentace na MS v Katalánsku nedaleko Barcelony. Závod se konal
z větší části na přírodních sekcích
nedaleko mandlových hájů. Podle
startovní listiny byl Adam spolu
s anglickým jezdcem Adamem MoAdam Kosík
rewoodem nejmladším zavodníkem
kategorie minime, všichni jejich soupeři byli
o dva roky starší. Nakonec z toho bylo pěkné
14. místo. Letos v září se ve Znojmě konalo
i ME. Bohužel po prvním kole, kdy byl Adam

na průběžném 6. místě, se mu polámala zadní
brzda, takže zbytek závodu musel odjet na půjčeném kole. Celkově z toho nakonec bylo
7. místo. V rámci ČR obsadil Adam celkové
druhé místo v seriálu závodů federace UCI. Ve
federaci BIU, tedy v přeboru ČR musel o celkové druhé místo bojovat až do posledního závodu, který se konal v rámci veletrhu Sportlife
na brněnském výstavišti. Po vypjatém boji získal celkové druhé místo v ČR. Po takto náročné sezoně přišel odpočinek, ale ne nadlouho.
Zimní tréninky probíhají v brněnské hale, kde
se biketrialisti připravují na novou sezónu. Začátkem března se Adam zúčastnil halových závodů ve slovenském Zariečie, kde získal
2. místo a dále byl nominován na Soustředění
talentované mládeže, které se koná v Chorvatsku a na Mistrovství Evropy v Březové u Sokova
lova. Takže hurá do nové sezony!

Slavkovský Junák v březnu 2015

Sběr železného šrotu 2015

Pyžamová party – Den sesterství

Také letos slavkovští skauti provedou
v našem městě sběr starého železa, tentokrát
v sobotu 11. dubna. Přibližně od 8 do 15 hodin
budou Slavkov projíždět dva označené traktory
s posádkou složenou ze členů Junáka a jejich
kamarádů.
Železný odpad, prosíme, chystejte před své
domy nejlépe až v sobotu ráno, protože každoročně z hromad zmizí spousta věcí ještě dřív,
než k nim vůbec dorazíme. Samozřejmostí je
také naše pomoc s vynošením těžkých kusů
z vašich dvorů, sklepů nebo půd. Postačí posádky traktorů oslovit, případně odvoz domluvit s předstihem na telefonním čísle 608 830
837 u vedoucího Milana Šemory.
Zároveň upozorňujeme, že nejsme schopni
odvážet nebezpečný odpad, jako jsou například autobaterie, plechovky s barvou nebo
staré lednice. Už nyní děkujeme za vaše kovové dary!

Po celém světě skauti 22. února slaví Den zamyšlení (Thinking day). U nás si tento den připomínáme jako Den sesterství, den věnovaný
holčičkám, dívkám a ženám v našem středisku.
Náš oddíl tuto událost oslavil pyžamovou
párty. Hned po schůzce jsme nachystali spacáky
a poté povečeřeli. A co by to bylo za „Pyžamovku“ bez přehlídky pyžam. Porota viděla
spoustu nočních oděvů a ocenila vítěze v mnoha
kategoriích. Připomněli jsme si něco málo
z dlouhé skautské historie a šli si lehnout. Abychom si co nejvíce užili nejpohodlnější ošacení,
jaké existuje, pořádně jsme si pospali. Ráno proběhlo pár soutěží a polštářová bitva. Ani jsme
netušili, jaké rváče v oddíle máme. Akci zakončili pokřiky jednotlivých družinek a šlo se domů.

Březnový Lískovec
V pátek třináctého jsme se místo schůzky
sešli na vlakovém nádraží. Nejmladší členky,

tedy Pampelišky, jsme protentokrát nechali
doma. Ty si užijí svůj výlet další týden. My
jsme se vydali do Starého Lískovce, užít si nějakou zábavu a připravit se na Slunovrat - závod
pořádaný naším slavkovským střediskem.
V hezké skautské klubovně v Lískovci jsme
se večer ubytovali poté, co jsme čekali na
správce a unavili se hraním pohybových hříček. Byli jsme tedy rádi, že se můžeme navečeřet a jít spát.
Parádní sobotu mírně kazil déšť. My si ale
našli aktivity i uvnitř klubovny a sobota nám
tak pěkně utekla. Děvčata si sama uvařila
oběd – palačinky a podivnou variantu pizzy
vyrobenou ze špaget. Odpoledne jsme se dozvěděli pár zajímavostí o jehličnanech, zároveň
nechybělo pár her.
V neděli jsme se rozloučili s klubovnou
a vyrazili na cestu směr Slavkov. Hurá domů
po únavném, přesto zábavném i naučném víČtverka Slavkov
kendu.
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Rady do zahrady – duben
Pranostika: Je-li duben pěkný, bude květen
ještě lepší.
Sluníčko již probudilo vše živé ze zimního
spánku, ale v první polovině měsíce ještě žádné
vedro nečekejme. Někdy jarní počasí vypukne
naplno a jindy se paní Zima nechce tak lehce
vzdát své vlády. Duben bývá srážkově poměrně
bohatý a výrazně se otepluje. Počasí však bývá
nestálé, hned svítí slunce a je teplo, tu se náhle
ochladí, prší nebo i zasněží. Připraveni musíme
být i na pozdní mrazíky. Pokud očekáváme
noční mrazíky a kvetou stromy, můžeme v zahradě rozdělat pod stromy ohně, které udržujeme až do ranních hodin. Malé stromky
můžeme obalit netkanou textilií.
Nejisté počasí nám však nezabrání v tom,
abychom vysévali hrách, kopr, ředkvičku, špenát, mrkev, pastiňák a petržel. Koncem měsíce
můžeme vysévat keříčkový fazol a okurky.
Pokud je stálé počasí a nehrozí noční mrazíky můžeme již vysazovat tykve a oblíbené cukety, které téměř netrpí závažnými chorobami.
S výsevem řepy salátové však nepospícháme,
aby v případě nízkých teplot nedošlo k vybíhání rostlin do květu. Naopak vysazujeme otuženou sadbu raných košťálovin a salátu.
Když již je půda prohřátá a máme předklíčenou sadbu raných brambor, můžeme začít
sázet. Pokud máme hnůj zaoraný již na podzim
je dobře. V opačném případě použijeme průmyslová hnojiva. Brambory nemají rády hnojiva s chlorem, proto draselnou sůl rozhodíme
již na podzim, aby se chlor vyplavil. Pro přispíšení sklizně si několik důlků přikryjeme netkanou textilií, kterou odstraníme až když je
stálých 20 °C.
Potom již podle potřeby zaléváme a okopá-

váním odstraňujeme škraloup a odstraňujeme
plevele, které rostou rychleji než užitkové rostliny a odebírají jim živiny.
V ovocné zahradě bychom měli mít hotov
jarní řez vinné révy a jádrovin. Peckoviny řežeme nyní, kdy již proudí míza. U broskvoní
počkáme až do doby květu. Při jejich řezu pamatujeme na to, že broskev plodí na dvouletém
dřevě a proto tomu uzpůsobíme řez.
Jedním faktorem k dobré úrodě je hnojení.
Na jaře použijeme dusíkaté hnojivo na růst.
Fosforová hnojiva podporují kvetení a vývoj
plodů. Draselná hnojiva jsou na vyzrávání
dřevní hmoty a na kvalitu a uskladnění plodů
a jejich vybarvování. Vhodné je používat CERERIT, který mimo uvedené složky obsahuje
též stopové prvky měď,hořčík,bor,molybden
a zinek. Tyto prvky podporují kvalitu plodin.
Dobře vyživovaná rostlina – méně chorob!
S přechodem na zřizování okrasných zahrad
a vysazování jalovců dochází k velkému výskytu rzivosti hrušně. Je to dvoubytná rez, která
v zimě sídlí na jalovcích. Vyskytuje se jen na
jalovcích: prostřední, čínský, chvojka, a skalní.
Na léto se stěhuje na hrušně a pokud ji necháme
několik roků bez zásahu dochází ke snížení kvality plodů až k odumření stromu. V ohrožených
lokalitách je vhodné použít v období před květem a po odkvětu (1–2x) fungicidy typu Dithane, Novozir MN80 New, Polyram WG
a Talent. Stejné přípravky a další Delan
700WG, Horizon 250EW, Ornament 250EW,
Ortiva, Score 250EC, lze použít koncem léta
k ochraně hostitelských jalovců. Ošetření se
provádí 2-4x ve druhé polovině srpna a září.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Pomozte mapovat sýčky obecné
Sýček obecný patřil dříve mezi naše nejběžnější sovy. V posledních desetiletích se ale jeho
početnost dramaticky snížila. V letech 2015–
2016 probíhá v ČR mapování, které má pomoci zachránit poslední zbytky populace této
sympatické sovičky.
Typickým prostředím sýčků je otevřená zemědělská krajina s rozptýlenou zelení, často
v okolí lidských sídel a zemědělských usedlostí. Důležitou součástí domovských okrsků
bývají pastviny a kosené louky, kde sýčci loví

drobné hlodavce, hmyz a žížaly.
Sýčci se ozývají po setmění
teskným voláním znějícím jako
„půjď – půjď“. Pokud byste sýčka
zaslechli nebo uviděli, dejte nám
prosím vědět na e-mail
navratil.geo@seznam.cz nebo na
tel. 739 510 628.
Další informace najdete na
http://new.birdlife.cz/sycek/
Petr Navrátil
Děkujeme Vám.

Hvězdárna Vyškov
Dubnová noční obloha po setmění nabízí na
západě jasnou planetu Venuši a do půli měsíce
také rudý Mars. Jupiter je vidět celou noc mimo
jitra v souhvězdí Raka a Saturn vychází před
půlnocí na východě. Na jihu pozorujeme jarní
souhvězdí Lev a Panna. Měsíc je v úplňku 4.,
v poslední čtvrti 12., v novu 18 a v první čtvrti
26. dubna.
21. dubna za soumraku nad západním obzorem můžeme obdivovat seskupení Měsíce a Aldebaranu. 23.dubnaje maximum meteorického
roje Lyrid.
V úterý14. dubna v 18 hodin se sejdeme na
oblíbeném Večeru pro rodiny s dětmi, tentokrát
s pohádkou. Máme připravený také první letošní
táborák. Využijte tel. rezervace (602 59 62 09).
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V úterý 21. dubna od 18 hodin v zooparku
Vyškov pořádáme přednášku na téma Člověk,
prostor a čas. Přednáší Ing. Jan Mazanec, člen
našeho občanského sdružení.
Přijďte se podívat na hvězdárnu. Některé
z objektů pak můžete shlédnout pomocí našich
dalekohledů včetně nového dalekohledu typu
Newton s průměrem zrcadla 50 cm. Meteory
sledujeme za každého počasí na monitorech pomocí speciálního přijímače.
Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek,
v dubnu od 20 do 22 hodin. Informace získáte
na stránkách www.zoo.vyskov.cz, na facebooku
Hvězdárna Vyškov a na telefonu 602 59 62 09.
Vedoucí Hvězdárny Vyškov
Mgr. Dobromila Patáková

Nejdříve pozvání na velmi zajímavou přednášku, kterou pořádáme v úterý 28. dubna ve
14 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu. Přednáší členka Zdravotnické záchranné
služby JMK Vlasta Vařeková na téma: Záchrana života o tom, jak správně pomoci při haváriích, při zástavě srdce, při diabetickém
kómatu. Praktické ukázky a video, vstup volný.
Naši předkové byli více spjati s přírodou
a dodržovali během roku určitý životní rytmus.
Po zimě, kdy se vařila kalorická jídla na zahřátí, následoval 40denní půst – očista organismu a otužování prací na poli. Pokud se cítíte
v předjaří unaveni a chcete žít zdravěji, je nejvhodnější období na detoxikaci organismu a na
posílení imunitního systému. Nepřejídejte se,
jezte pravidelně a jídlo si rozdělte do menších
porcí vždy po třech hodinách. Omezte konzervy, smažená jídla, uzeniny, chipsy, místo
soli přidejte čerstvé jarní bylinky sedmikrásky,
prvosenky, smetanku, podběl, mladé lístky kopřivy a připravte si z nich čaj. Ještě šetrnější je
příprava zeleného džusu, nebo na kaši rozmixovaných mladých lístků s přidáním vody, kde
se zachovají všechny vitaminy, chlorofyl
a vláknina. Hotový nápoj můžete ochutit česnekem, cibulí, ořechy, sýrem a jakýmkoliv kořením bez soli a cukru. Kdo má zahrádku může
si zasadit bazalku, mátu, oregano, naťovou petržel, libeček, kopr, rukolu a řeřichu. Jídla
ochucená čerstvými bylinkami, které mimo vitamínů obsahují i hořčiny jsou důležité zejména pro diabetiky, protože pomáhají snižovat
krevní cukr a regulují zažívání. Z mladých
lístků kopřivy si připravte špenát a přidejte je
i do velikonoční nádivky (hlavičky) spolu s pažitkou a zelenou petrželkou. Na jaře není dostatek čerstvého ovoce, proto by na talíři neměli
chybět pokrmy z drůbeže, ryby, luštěniny, celozrnné těstoviny, drožďová pomazánka, hlíva
a žampiony, ředkvičky a listový salát. Zdravá
výživa musí být podpořena dostatkem pohybu
a spánku.
Velikonoce jsou spojeny s přípravou vaječných pokrmů, ale výživoví odborníci upozorňují na množství cholesterolu, zejména ve
žloutku. Zde platí vše s mírou, protože vejce
jsou zdrojem proteinů, vitaminů A, B2 a D.
Jedno vejce obsahuje asi 200 mg cholesterolu,
ale velkou část tvoří HDL (hodný) cholesterol.
Současně obsahují až 10 % lecitinu, který pomáhá regulovat cholesterol a má vliv na paměť
a nervovou soustavu. Pokud vám zbudou vařená vejce, klidně si z nich připravte pomazánku: 100 g tvarohu, 2 vařená vejce, ½ dl
mléka, 20 g strouhaného křenu, sůl, pažitka, řeřicha. Místo křenu můžete přidat strouhaný
celer a místo mléka bílý jogurt. Na jarní salát
potřebujete 2 šálky mladých listů pampelišky,
bílý jogurt, 2 rajčata, cibuli, sůl, pažitku. Vše
pokrájet na jemno, smíchat a čerstvé jíst s celozrnným pečivem.
Smutek, deprese a špatná nálada také snižují
obranyschopnost organismu vůči nemocem,
proto vám přeji štěstí a spokojenost, protože to
také posiluje imunitní systém.
Marie Miškolczyová

Podrobný program kina Jas najdete na

www.veslavkove.cz
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Zátaras v dolní části Palackého náměstí

Hluboký protitankový příkop u školy

Osvobození Slavkova v roce 1945
70 let od ukončení 2. světové války je příležitostí připomenout si, jak probíhala
dosud největší válka v našem městě. V několika článcích se k tomuto tématu vrátíme pohledy z různých úhlů – necháme vyprávět pamětníky, připomeneme si odboj
proti okupantům a s pokorou zavzpomínáme na všechny oběti této hrozné války.
Dnes se vrátíme do jarních měsíců roku 1945, kdy byl Slavkov osvobozen.
Již koncem roku 1944 se Slavkov připravoval na příchod fronty. Město se mělo stát pevností, která by zadržela nebo zpomalila postup
Rudé armády. Z obavy leteckých náletů nařídili
Němci odstranit hořlavé látky na půdách domů.
V každém domě měli občané připraven kbelík
s pískem a nářadí na hašení požáru. Lidé si kupovali plynové masky a navštěvovali kurzy protiletecké obrany, které se konaly ve dnech 6.–8.
ledna 1945. Účast byla povinná.
V lednu 1945 bylo vyhlášeno povinné odvádění lopat a krompáčů pro nasazené na kopání
zákopů. Výběr prováděl Pracovní úřad a postiženy byly všechny kategorie obyvatel.
Z kmenů statných borovic, kterých se v Oboře
pokácelo přibližně 300, se stavěly protitankové
překážky, které na deseti místech úplně zatarasily náměstí a okolní ulice. Kmeny borovic
z Obory se vozily i do sousedních obcí.
Civilní obyvatelstvo částečně vystřídáno na
těchto pracích německými trestaneckými oddíly. Ty byly ubytovány v němčanské škole a na
práci do Slavkova denně docházely. Trestanci
působili zbídačelým dojmem a německé stráže
s nimi hrubě zacházely. To vedlo mnohé slavkovské ženy k soucitu, protože se mylně domnívaly, že tito trestanci jsou politickými
vězni. Tajně jim občas podstrčili nějaké jídlo,
ale německé velitelství toto přísně zakázalo. Až
později se ukázalo, že to jsou zločinci.
Ve škole byla zřízena německá polní nemocnice a školáci měli volno.
Jak se blížila fronta, byli na výkopové práce

mobilizováni všichni muži od 16 do 55 let. Kopali zákopy podél silnic. Most přes Litavu u cukrovaru Němci podminovali.
První ruská letadla se nad Slavkovem objevila 8. dubna 1945. Podruhé přeletělo 18 ruských bombardérů 12. dubna směrem k Brnu.
Obyvatelstvo začalo budovat ve sklepích kryty.
Po osvobození Hodonína (9. 4.) se čekal
rychlý nápor Rudé armády po silnici Hodonín–
Slavkov. Očekávali ho i Němci a budovali obranu na jihu města. Po silnici od Bučovic se
blížili Maďaři a proudy Vlasovců postupovaly
směrem na jih.
Směr ruského útoku však šel více západněji
– přímo na Brno. Slavkov se ocitl ve frontovém
pásmu a stal se důležitým průchodištěm ustupujících německých kolon a transportů.
První nálet zažil Slavkov v neděli 15. dubna.
Kolem poledna napadla ruská letadla slavkovské nádraží a při tomto náletu byla také poškozena budova Hospodářského družstva. Sovětská
letadla se ještě několikrát vrátila a ostřelovala
výpadovky ze Slavkova plné vojenských transportů. A město zaznamenalo i první oběť, kterou
se stal patnáctiletý Jan Kočovský. Za tzv. vatárnou padli i dva Němci a další tři byli zraněni.
Po tomto náletu život ve městě utichl – obchody byly zavřeny, lidé zabednili okna deskami, sklepní okna se zajišťovala kamením
a pískem. Slavkovský cukrovar v té době vydal
každé rodině bez lístků 25 kg cukru.
Další letecký útok postihl Slavkov v úterý
17. dubna. Ráno proletěla nad městem eskadra

Dům na rohu Čapkovy a Čelakovského po zásahu leteckou bombou

bombardérů k Brnu. Těsně po poledni začala
série útoků, které pokračovaly nepřetržitě až do
večera. Fosforové bomby, které byly určeny německým trénům, způsobily mnoho požárů.
V Čelakovského ulici hořel dům č. 684, od
něhož se vzňal i sousední dům a stodola. Několik požárů vzniklo v Bučovické ulici a jeden
ve Valníčkově (Zborovské) ulici. Jedna z bomb
prorazila zdivo kostela a vybuchla v chrámové
lodi. Zásah dostala i německá nemocnice ve
škole, kde byli zabiti dva Němci. Také dvůr pod
Oborou dostal zásah. Slavkov byl zahalen
v dýmu a nebylo čím hasit.
V pátek 20. dubna 1945 bylo v leteckém
souboji sestřeleno nad cukrovarem německé letadlo. Pilot se zachránil skokem s padákem.
24. dubna se už Rudá armáda dostala na silnici Olomouc–Brno. Noci byly světlé, čehož
využívala ruská letadla k bombardování
Němců. V noci na 23. dubna se objevily nad
Palackého náměstím a shodily osm bomb.
Tehdy vyhořela lékárna a byla zničena dolní
kasárna. Zásah dostal i dům na rohu Čelakovského a Čapkovy ulice. V domě spalo 5 lidí (rodina Karla Jaroše), kteří byli tlakem vzduchu
smeteni do kouta. Jako zázrakem se nikomu nic
nestalo – zachránily je zřejmě peřiny.
Lidé opouštěli své domovy a i sklepy a stěhovali se do velkých společných krytů, kterých
bylo ve Slavkově několik: sklep na radnici a na
faře (každý z nich pro 70 lidí), ve dvoře pod
Oborou, v kanalizačním potrubí, v zámeckých
kasematech a v dnes už neexistující sýpce u pivovaru. Někteří už žili v krytech delší dobu.
Podle porodní asistentky paní Možné se v krytech narodili čtyři noví slavkovští občané.
V úterý 24. dubna ovládla Rudá armáda německé pozice u Mohyly míru a osvobodila
okolní obce. Postoupila úzkým klínem přes
státní silnici až k Pozořicím. Ve středu se fronta
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Zátaras v dolní části Palackého náměstí

Hluboký protitankový příkop u školy

Osvobození Slavkova v roce 1945
70 let od ukončení 2. světové války je příležitostí připomenout si, jak probíhala
dosud největší válka v našem městě. V několika článcích se k tomuto tématu vrátíme pohledy z různých úhlů – necháme vyprávět pamětníky, připomeneme si odboj
proti okupantům a s pokorou zavzpomínáme na všechny oběti této hrozné války.
Dnes se vrátíme do jarních měsíců roku 1945, kdy byl Slavkov osvobozen.
Již koncem roku 1944 se Slavkov připravoval na příchod fronty. Město se mělo stát pevností, která by zadržela nebo zpomalila postup
Rudé armády. Z obavy leteckých náletů nařídili
Němci odstranit hořlavé látky na půdách domů.
V každém domě měli občané připraven kbelík
s pískem a nářadí na hašení požáru. Lidé si kupovali plynové masky a navštěvovali kurzy protiletecké obrany, které se konaly ve dnech 6.–8.
ledna 1945. Účast byla povinná.
V lednu 1945 bylo vyhlášeno povinné odvádění lopat a krompáčů pro nasazené na kopání
zákopů. Výběr prováděl Pracovní úřad a postiženy byly všechny kategorie obyvatel.
Z kmenů statných borovic, kterých se v Oboře
pokácelo přibližně 300, se stavěly protitankové
překážky, které na deseti místech úplně zatarasily náměstí a okolní ulice. Kmeny borovic
z Obory se vozily i do sousedních obcí.
Civilní obyvatelstvo částečně vystřídáno na
těchto pracích německými trestaneckými oddíly. Ty byly ubytovány v němčanské škole a na
práci do Slavkova denně docházely. Trestanci
působili zbídačelým dojmem a německé stráže
s nimi hrubě zacházely. To vedlo mnohé slavkovské ženy k soucitu, protože se mylně domnívaly, že tito trestanci jsou politickými
vězni. Tajně jim občas podstrčili nějaké jídlo,
ale německé velitelství toto přísně zakázalo. Až
později se ukázalo, že to jsou zločinci.
Ve škole byla zřízena německá polní nemocnice a školáci měli volno.
Jak se blížila fronta, byli na výkopové práce

mobilizováni všichni muži od 16 do 55 let. Kopali zákopy podél silnic. Most přes Litavu u cukrovaru Němci podminovali.
První ruská letadla se nad Slavkovem objevila 8. dubna 1945. Podruhé přeletělo 18 ruských bombardérů 12. dubna směrem k Brnu.
Obyvatelstvo začalo budovat ve sklepích kryty.
Po osvobození Hodonína (9. 4.) se čekal
rychlý nápor Rudé armády po silnici Hodonín–
Slavkov. Očekávali ho i Němci a budovali obranu na jihu města. Po silnici od Bučovic se
blížili Maďaři a proudy Vlasovců postupovaly
směrem na jih.
Směr ruského útoku však šel více západněji
– přímo na Brno. Slavkov se ocitl ve frontovém
pásmu a stal se důležitým průchodištěm ustupujících německých kolon a transportů.
První nálet zažil Slavkov v neděli 15. dubna.
Kolem poledna napadla ruská letadla slavkovské nádraží a při tomto náletu byla také poškozena budova Hospodářského družstva. Sovětská
letadla se ještě několikrát vrátila a ostřelovala
výpadovky ze Slavkova plné vojenských transportů. A město zaznamenalo i první oběť, kterou
se stal patnáctiletý Jan Kočovský. Za tzv. vatárnou padli i dva Němci a další tři byli zraněni.
Po tomto náletu život ve městě utichl – obchody byly zavřena, lidé zabednili okna deskami, sklepní okna se zajišťovala kamením
a pískem. Slavkovský cukrovar v té době vydal
každé rodině bez lístků 25 kg cukru.
Další letecký útok postihl Slavkov v úterý
17. dubna. Ráno proletěla nad městem eskadra

Dům na rohu Čapkovy a Čelakovského po zásahu leteckou bombou

bombardérů k Brnu. Těsně po poledni začala
série útoků, které pokračovaly nepřetržitě až do
večera. Fosforové bomby, které byly určeny německým trénům, způsobily mnoho požárů.
V Čelakovského ulici hořel dům č. 684, od
něhož se vzňal i sousední dům a stodola. Několik požárů vzniklo v Bučovické ulici a jeden
ve Valníčkově (Zborovské) ulici. Jedna z bomb
prorazila zdivo kostela a vybuchla v chrámové
lodi. Zásah dostala i německá nemocnice ve
škole, kde byli zabiti dva Němci. Také dvůr pod
Oborou dostal zásah. Slavkov byl zahalen
v dýmu a nebylo čím hasit.
V pátek 20. dubna 1945 bylo v leteckém
souboji sestřeleno nad cukrovarem německé letadlo. Pilot se zachránil skokem s padákem.
24. dubna se už Rudá armáda dostala na silnici Olomouc–Brno. Noci byly světlé, čehož
využívala ruská letadla k bombardování
Němců. V noci na 23. dubna se objevily nad
Palackého náměstím a shodily osm bomb.
Tehdy vyhořela lékárna a byla zničena dolní
kasárna. Zásah dostal i dům na rohu Čelakovského a Čapkovy ulice. V domě spalo 5 lidí (rodina Karla Jaroše), kteří byli tlakem vzduchu
smeteni do kouta. Jako zázrakem se nikomu nic
nestalo – zachránily je zřejmě peřiny.
Lidé opouštěli své domovy a i sklepy a stěhovali se do velkých společných krytů, kterých
bylo ve Slavkově několik: sklep na radnici a na
faře (každý z nich pro 70 lidí), ve dvoře pod
Oborou, v kanalizačním potrubí, v zámeckých
kasematech a v dnes už neexistující sýpce u pivovaru. Někteří už žili v krytech delší dobu.
Podle porodní asistentky paní Možné se v krytech narodili čtyři noví slavkovští občané.
V úterý 24. dubna ovládla Rudá armáda německé pozice u Mohyly míru a osvobodila
okolní obce. Postoupila úzkým klínem přes
státní silnici až k Pozořicím. Ve středu se fronta
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posunula na Kobeřice, Vážany, Křenovice, Holubice a přiblížila se ke Slavkovu. Němci zaujali v noci pozice na kraji města. Obora byla
plná protiletadlových děl, pod Oborou byla
děla, v zahradách minomety, u cest a alejí po
třech tancích, za nádražím děla a v polích kulometná hnízda.
Po půlnoci 26. dubna začal boj o naše město.
Až do rána ostřelovali Rusové německé pozice
na okraji města. Během dopoledne se palba
přenesla do středu města a vyvrcholila kolem
14. hodiny. Do města v těchto chvílích padlo
více než 300 granátů a Slavkov byl opět zahalen dýmem požárů. Hořel mj. i Strachův lihovar
na dolním konci náměstí, některé domy byly
úplně smeteny.
Bohužel, v této vypjaté atmosféře, která
s sebou přinesla chaos a bezvládí, se projevily
u mnoha lidí nízké pudy, které
převládly nad strachem ze smrti.
Lidé začali rabovat. První přišel
na řadu lihovar, kde ve velkém
mizel líh a zařízení, potom cukrovar, kde zmizelo několik tisíc
metráků cukru. Z Hospodářského
družstva se rozkradlo několik set
beden konzerv, mnoho pšenice
aj. Těchto nájezdů se zúčastňovali i přespolní, kteří přijížděli
s povozy až od Vyškova nebo od
Kyjova.
První ruští vojáci byli spatřeni
již dopoledne 26. dubna na Kozích horách od Křenovic, ve 14 hodin to už
byly skupiny a v 16.15 hodin již Rudá armáda
stála v Lipkách. Němci prchali podél Obory na
rousínovskou silnici a s sebou brali děla i minomety. Než však opustili město, stačili vyhodit do vzduchu oba mosty přes Litavu –
železniční u Křenovic a silniční u cukrovaru.
Poslední německý tank opustil Slavkov v 16.45
hodin směrem k Bučovicím. V té době již první
sovětští vojáci přelezli ze zámeckého parku na
náměstí a stříleli na prchající Němce.
Lidé vycházeli ze svých úkrytů a nadšeně vítali vojáky Rudé armády. Navečer začalo
drobně pršet. Rusové zaujali postavení v Tyršově ulici u Svojsíkova parku a na okraji města
k Bučovicím. V rukou Němců zůstala zatím
Nadýmáčkova cihelna, kde zaujalo postavení
šest tanků a četa automatčíků. S nimi si Rusové
druhý den snadno poradili.
Poslední boj to nebyl – od Mouřínova
a z Nížkovic střílelo do města německé dělostřelectvo a nad městem toho dne proběhlo několik vzdušných soubojů. Jedno zasažené ruské
letadlo se zřítilo v Bučovické ulici a druhé
v blízkosti Nadýmáčkovy cihelny. Slavkov byl
osvobozen. Obce na okraji Ždánického lesa
byly osvobozeny až o dva dny později.
28. duben přinesl městu klid a lidé začali po-

Zátaras v ulici Boženy Němcové
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Němci přijíždí do Slavkova (ulice ČSA)

čítat ztráty a škody. Během osvobozovacích
bojů bylo zabito nebo na následky zranění zemřelo 10 lidí, několik lidí bylo zraněno. Svoboda občanů města byla vykoupena životy 16
vojáků Rudé armády.
Úplně bylo zničeno sedm domů, celkově
bylo poškozeno 96 domů, z toho 22 značně,
4 chlévy a 4 stodoly (zabito bylo
také několik koní, hovězího dobytka a mnoho drůbeže).
Den po osvobození (27.
dubna) byla vytištěna první čísla
Slavkovských novin v tiskárně
Řetický a Vencelides v Bučovické ulici. Redakci vedli učitel
Josef Hanák a P. Jan Mrva. Ze
začátku vycházely jako deník,
později jako týdeník. Poslední
číslo Slavkovských novin vyšlo
11. srpna 1945. Slavkov má primát v tom, že to byly první svobodné noviny v republice.
Nadšení z nově nabyté svobody bylo obrovské a lidé byli Rudé armádě vděční. Atmosféru
těsně po osvobození nejlépe přiblíží citace
z městské kroniky:
„Nad Slavkovem vzešlo slunce svobody.
Stoupá rychle výš a výše a brzy zazáří i nad staroslavnou Prahou a celou naší vlastí od Šumavy až k Tatrám. V jeho paprscích svorně
vedle sebe vlají prapor rudý a červobílý. Stojíme na prahu nové éry. To, co se dnes kolem
nás děje, je více než 28. říjen 1918. Je to přelom věků. Podobný, jako příchod sv. bratří Cyrila a Metoděje na Moravu. Slyšíme kroky
dějin. … Dívá se na nás Hus, Komenský, Havlíček a Masaryk. Dívají se na nás pokolení budoucí, pro něž novou republiku budujeme.
Proto hlavu vzhůru. Vějte prapory rudé a červenobílé! Všichni v národě svorně za ruce! Otevřte se školy! Pravda zvítězila.“
Zajímavost na konec: maršál Malinovskij
(23. 11. 1898–31. 3. 1967), po kterém je ve
Slavkově pojmenována ulice, prošel v dubnu
1945 naším městem. Byl velitelem 2. ukrajinského frontu a na velitelství Slavkova se zdržel
asi hodinu a půl. Velitelem města byl A. T.
Gončarov a velitelství se nacházelo v prvním
patře domu č. 69 na Palackého náměstí. Zde
maršál Rodion Malinovskij jednal se zástupci
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Němci ustupují Bučovickou ulicí

města v čele s tehdejším předsedu MNV Ladislavem Vykoupilem. Zástupci Slavkova mj. žádali o to, aby byl cukrovar vyňat z válečné
kořisti a předán městu. Akcie cukrovaru vlastnily ze tří čtvrtin německé banky a čtvrtina patřila Redlichově rodině. (Redlichovi se před
válkou odstěhovali do Kanady a nově zakoupené cukrovarské zařízení plánovali převézt
tam. V tom ji zabránila válka. První brněnská
strojírna pak prodala zařízení do Rumunska.)
Cukrovaru hrozilo rozmontování a odvezení
zařízení do Sovětského svazu. Vyjmutí muselo
povolit velitelství pro válečnou kořist. Po cestě
delegace MNV do slovenského Sence a do Vlašimi, kde velitelství sídlilo, se stalo město Slavkov na měsíc držitelem cukrovaru.
Na oslavu osvobození byl v neděli 3. června
1945 slavnostně otevřen Park 26. dubna (zámecký park). K uctění památky 16 padlých rudoarmějců byl postaven v zámeckém parku
pomník. Slavnostní odhalení pomníku bylo
v neděli 11. listopadu 1945 za účasti zástupců
ONV, místní vojenské posádky a Rudé armády.
Sovětskou a československou hymnu zapělo
Pěvecké sdružení pod vedením F. Bílka.
Zpracoval B. Maleček

Padlí občané Slavkova u Brna
během osvobozování města
Jan Kočovský (*5. 6. 1930). Zahynul střepinou bomby při
bombardování nádraží za žel. mostem u horní vily 15. 4. 1945
František Jakubíček (*1860). Zasažen bombou na Špitálské
ulici 19. dubna 1945, byl na místě mrtev.
Antonín Cenek (51 let). Byl raněn střepinou bomby 19. dubna
1945 před polednem na Bučovické ulici. Zemřel za 4 hodiny.
František Bayer (*8. 9. 1894). Zemřel při náletu po úmorném
putování v prostějovské nemocnici 26. dubna 1945 v poledne.
Viktor Čermák (*1. 9. 1907). Byl zraněn při náletu 26. 4. 1945,
zemřel hodinu po zranění.
Anna Jirková (*26. 7. 1893). V noci 26. dubna opustila dům,
ráno ji našli těžce zraněnou na dolním konci náměstí. Střepina
jí rozervala ruku. Zemřela 28. 4. 1945 ve slavkovské nemocnici.
František Slezák (*22. 8. 1906). 26. dubna, kdy F. Slezák vyběhl z krytu, proletěla německá kulka od Hrubého dolů Pastýřskou (Lidickou) ulicí a prostřelila mu plíce. Podlehl 5. 5.
1945 ve slavkovské nemocnici.
Kneslová Bohumila (*24. 4. 1904). Zemřela na úraz po náletu
16. 7. 1945
Miroslav Kostečka (*12. 2. 1928). U dráhy našel nevybuchlé
granáty, které mu v rukou vybuchly. Stalo se to 3. 5. O den
později (4. 5.) podlehl v brněnské zemské nemocnici.
Antonín Stojar (*7. 5. 1895). 26. 4. byl raněn střepinou granátu do nohy. Zemřel 26. 5. 1945.

Zasažená lékárna a Sokolský dům na Palackého náměstí
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Slavkovský pivovar
DUBEN
1. 4. středa Pivo měsíce Slavkovský Alt Bier 13%
1. 4. středa Nová měsíční nabídka jídel
1. 4. středa Apríl – každý host který vypije 5 piv, dostane
k zakousnutí „Pivní slámu“
3.–5. 4.
Víkend s Becherovka a Becherovka lemon za 20,6. 4. pondělí Velikonoční pondělí – k pivovarským žebrům
velké pivo 12% jako pozornost pivovaru
10.–12. 4
Víkend s Gin 0,04 l + tonic za 55,15. 4. středa Pivo měsíce Slavkovský Castel 14%
25. 4. sobota Svatba – restaurace UZAVŘENA
20.–26. 4.
Víkend s vinařstvím Skoupil
30. 4. čtvrtek Pálení čarodějnic na Slavkovském pivovaru

Čarodějnice se sletí
v zámeckých valech
Míchání lektvarů, opékání špekáčků, létání
na košťatech, tvořivá dílnička nebo návštěva
čarodějné sluje. Nejen to můžete zažít poslední
dubnový den (30. 4.) v zámeckých valech.
Svatojakubská noc pro děti i dospělé startuje
v 17 h. Srdečně zve Dáda a Hedvika!

Fotbalové jaro začíná
V dubnu začínají jarní soutěže fotbalového
ročníku 2014/2015. Na městském stadionu se
budou hrát následující mistrovská utkání:
Sobota 4. dubna
Slavkov A–Ratíškovice, zač. 15.30 h.
dorost Slavkov–Mor. Slavia, zač. 13.15 h.
st. přípravka Slavkov–Křenovice, zač. 10 h.
Sobota 18. dubna
Slavkov A–Dražovice, zač. 16 h.
dorost Slavkov–Letonice, zač. 13.45 h.
st. přípravka Slavkov–Bošovice, zač. 10 h.
Neděle 18. dubna
st. žáci Slavkov–Boskovice, zač. 9 h.
ml. žáci Slavkov–Boskovice, zač. 10.45 h.
VV SK Slavkov u Brna srdečně zve všechny
své příznivce do ochozů městského stadionu.
Přijďte v hojném počtu povzbudit naše mužrs
stva v souboji o mistrovské body!

Znáte dobře svoje město?
Hádanka z č. 2 se nám zdála těžší než první,
ale odpovědí přišlo asi 3x víc a z nich byla drtivá většina správných. Velice pěkně zpracovanou (správnou) odpověď nám poslala paní
Zdeňka Zvonková: „Dům se nachází na pravé

V historickém centru Slavkova můžete v jednom otevřeném průjezdu vidět tento zazděný
kamenný vchod. Kde se dům nachází?

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.
red.
Na odpovědi čekáme do 15. dubna.
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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 28. března 2015

straně náměstí dole, když se jde od kostela.
Dříve tam bydlela rodina Kozlíčkova, dcery
Marta (nyní Tesáková) a Jana (nyní Hudcová).
Byla tam prodejna železářství a před r. 1989
tam byl vedoucí pan Florian. Nyní je tam prodejna textilu a všechno.“
Ze správných odpovědí byli vylosováni tři
výherci: Jiří Matyáš, Jiří Blahák a Jaroslava
Urbancová. Výherci si mohou u nás v redakci
(Brněnská 642) vyzdvednout knihu dle vlastního výběru.
Dnešní hádanka:

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – DUBEN 2015
Datum

hod.

10. 4.
19.00
11. 4.
15. 4.
17.00
16. 4.
18.00
17. a 18. 4.
18. 4.
9.00–11.00
18. 4.
10.00
18. 4.
13.00
18. 4.
15.00
19. 4.
16.00
23.–26. 4.
27. 4.
18.00
28. 4.
11.15
28. 4.
14.00
30. 4.
17.00
Trvající výstavy:
26. 3.–7. 6.
16.00
26. 3.–14. 6.
16.00
26. 3.–17. 5.
16.00

akce/místo konání

pořadatel

Mistříňanka (velký sál SC Bonaparte)
Město Slavkov
Sběr železného šrotu
Junáci
Hudební večer žáků, sál ZUŠ
ZUŠ F. France
Cestopisná přednáška – Balkán. Přednáší P. M. Vavro, Husův sbor, Jiráskova 959
CČSH
Prodejní zahradnická výstava
ZS-A
Změny na silnici. Beseda v SC Bonaparte
MK Austerlitz
Zámecký košt pálenek. Zámecký pak
ZRA
Jarní kostýmovaná vyjížďka. Zámecký park
ZS-A, Acaballado
Z pohádky do pohádky. Dětský pohádkový rej s Dádou a Hedvikou. SC Bonaparte Město Slavkov
Lakomá Barka. Divadelní představení v D. kavárně
Divadelní spolek
Slavkovské divadelní dny 2015 „Dům plný pohádek“. Program str. 6
Město Slavkov
Jarní koncert smyčcového souboru ZUŠ Rousínov. Husův sbor, Jiráskova 959
CČSH
Slavkovské memento 2015. Zámek Slavkov – Austerlitz
ZS-A
Přednáška: Záchrana života. Přednáší V. Vařeková. Zasedací místnost MÚ
SD ČR Slavkov
Pálení čarodějnic. Zámecké valy
ZRA
Mnoho tváří krajky
Jablko se ne/kouše – historické počítače Apple
Svět kostiček – exponáty z dětské stavebnice

ZS-A
ZS-A
ZS-A

SPOLEHLIVÍ POMOCNÍCI
PRO DOKONALOU ZAHRADU
Akîní cena:

JARNÍ
AKCE

Akîní cena:

8 990 Kì

7 090 Kì

B÷žná cena: 9 750 Kí

B÷žná cena: 7 590 Kí

HUSQVARNA 440

HUSQVARNA 128R

Univerzální farmáĖská Ėetøzová pila pro rĞzné práce.

Univerzální kĖovinoĖez pro vaši krásnou zahradu.

Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,5 kg.

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

Akîní cena:

13 390 Kì

B÷žná cena: 14 190

Kí

Akîní cena:

51 990 Kì

HUSQVARNA LC 356V

B÷žná cena: 55 990 Kí

Robustní sekaîka s velmi výkonným
motorem se snadným startováním.
TĖi metody sekání: sbør do koše,
mulîování BioClip a boîní výhoz.

HUSQVARNA
Automower ® 220 AC
Tento model robotické sekaîky je
urîený pro vøtší plochy trávníkĞ.
Je vybavený alarmem s PIN kódem
a nastavuje se pomocí
klávesnice a displeje.

Motor Honda, objem válce 160 cm³,
šíĕka sekání 56 cm, výška
sekání 32–108 mm,
objem koše 68 l.

Plocha: 1.800 m2 +/– 20 %
Sklon: až 35 % (19°)
ìlenitost plochy:
●●●●●

Akîní cena:

Akîní cena:

49 990 Kì

97 990 Kì

B÷žná cena: 53 990 Kí

B÷žná cena: 103 990 Kí

HUSQVARNA TC 130

HUSQVARNA R 213C

Kompaktní zahradní traktor s výkonným motorem a pedálem
ovládanou hydrostatickou pĖevodovkou. Snadné startování pomocí
funkce automatického sytiîe.

Všestranný výkonný rider s hydrostatickou pĖevodovkou ovládanou
pedálem. Široká škála pĖíslušenství pro využití po celý rok.

Motor Briggs & Stratton, výkon 6,3 kW pĕi 2800 ot./min, šíĕka sekání 77 cm,
sb÷rný koš 200 l.

Motor Briggs & Stratton, výkon 6,7 kW pĕi 3000 ot./min, šíĕka sekání 94 cm,
hmotnost 229 kg.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz
Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 9. 6. 2015. Odpovødnost
za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále provádí vývoj
výrobkĞ, a proto si vyhrazuje právo zmønit design, specikace a vybavení bez
pĖedchozího upozornøní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

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.
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Soutěžte
o nový vůz
ŠKODA Fabia Combi

Testovací jízdy Fabia 2015
Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy pro vaši rodinu
a nealko nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě skvělých zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA
Fabia Combi. U nás to bude stát za to!
Těšíme se na vás:
18. 4. 2015, od 10:00 do 16:00
Zámek Slavkov - Austerlitz ve Slavkově u Brna

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia:
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km
Oficiální partneři projektu:

testovacijizdyskoda.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

