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Frézování 
Zima se nám přesunula do druhé

poloviny, děti mají po prázdninách
a na Slavkovsku se střídá sníh s jar-
ním počasím. Uvidíme, do jaké míry
byl můj nákup sáněk a bobů v „akci“
prozíravý, ale nechme se prognostiky
a přírodou ještě překvapit. 

Ostatně překvapení nás čeká nejen
od přírody, ale i od Ředitelství silnic a dálnic, které
stále ještě nemá všechna patřičná povolení a plán uzá-
věrky pro rekonstrukci obchvatu od rybníku až po ulici
ČSČK. O opravě holubického kopce ani nemluvě!
U něj se mi však podařilo získat informaci, že bude po-
vrch rekonstruován na třetiny, tudíž omezení nebude

Michal Boudný
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Jedna z nejstarších budov ve Slavkově u Brna,
renesanční radnice na Palackého náměstí
a sousední mladší budova městského úřadu,

září novotou. Město je opravilo za pomoci peněz
z ministerstva kultury určených na regeneraci
městských památkových zón. Po důkladném prů-
zkumu nakonec obě budovy získaly podobnou
barvu fasád, na jakou byli Slavkované zvyklí před
jejich rekonstrukcí – renesanční radnice je bílá
a sousední budova 65 má nádech šedozelené. Na
obou budovách pak kameníci opravili i původní
kamenné prvky.

Kromě „staronové“ tváře získaly oba domy
i nová okna. Zatímco na mladší budově jsou
 vyměněné kompletně a ve vhodnějším provedení,
na starší památce je odborná firma pod dohledem
památkářů opravila a natřela nátěrem. Stavební
firma se také musela vypořádat i s prasklinami,

které v minulosti vznikly po opravě krovů
a střechy.  

Radnice byla postavena v renesančním
slohu, má však gotické jádro a je prakticky
nejstarší stavbou ve Slavkově u Brna. Byla vy-
budována již v roce 1592 za Alexandra Bra-
davičky – staršího purkmistra. Dnes tuto
skutečnost připomíná pamětní deska umístěná
na fasádě budovy. V 19. století se v přízemí
budovy nacházela nálevna, byt hostinského,
policejní strážnice a šatlava. V prvním po-
schodí zasedalo obecní zastupitelstvo. Byla
zde umístěna také obecní pokladna a archiv.
V období první republiky pak rovněž nově
vzniklé muzeum. Budově vévodí také městský
znak, který je nejstarším dochovaným měst-
ským znakem v českých zemích udělený krá-
lem Václavem IV. v roce 1416. vs

Fasády radnice
září původními barvami

Budovy radnice s novou fasádou, s renovovanými (budova vlevo) a vyměněnými okny (vpravo) • Foto: B. Maleček



Dne 13. února se ve Slavkově sešli studenti střed-
ních škol se zástupci místní radnice, aby společně
začali pracovat na zlepšování města a jeho okolí. Te-
enageři přišli hned se třemi nápady, které mohou
změnit život ve městě: lepší vybavení na koupališti,
parkování na sídlištích i v centru města a fotbalové
hřiště naproti areálu Technických služeb. 

Cílem projektu MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!, který
organizují Mezigenerace z. s. a Eutis o. p. s. s pod-
porou programu EU Erasmus+ a Jihomoravského
kraje, je vyvolat změny ve vnímání politiky u stu-
dentů středních škol a pobídnout je k aktivnímu
zapojení. V rámci workshopů MŮŽEŠ TO ZMĚ-
NIT se mladí lidé setkávají s regionálními poli-
tiky a úředníky, seznamují se s jejich osobními
příběhy a motivací ke vstupu do veřejného dění,
mají možnost klást libovolné dotazy a diskutovat
témata, která je pálí. 

Ve Slavkově představili studentům své osobní dů-
vody, proč vstoupit do politiky, starosta Bc. Michal
Boudný, místostarostka Ing. Marie Jedličková a radní
Bc. Libor Eliáš a Ing. Hynek Charvat. O své cestě na
úřad jim pak povyprávěli tajemník městského úřadu
Mgr. Bohuslav Fiala a tisková mluvčí Bc. Veronika
Slámová. Milým detailem, který přispěl k vybudování

přátelské až domácké atmosféry, bylo zjištění, že tři
z přítomných jsou bývalými studenty PaedDr. Loka-
jové, která na workshop doprovázela skupinu stu-
dentů bučovického gymnázia a jejíž výuka základů
společenských věd dala základ cestě všech tří pánů
na úřad ve Slavkově. Později se k programu připojil
i druhý místostarosta Slavkova, Mgr. Petr Kostík.

Přítomní politici i úředníci poté studentům odpo-
vídali v komorní atmosféře tzv. Živé knihovny na
zvídavé dotazy a diskutovali s nimi problémy, které
studenti řeší. „Bylo příjemné sledovat, jak se v defi-
nici problémů Slavkovska studenti se zástupci místní
radnice shodovali,“ poznamenala Mgr. Zdeňka Du-
bová, ředitelka spolku Mezigenerace, „a jak rychle
přešli k velmi konstruktivní debatě nad kroky, které
by mohly vést ke zlepšení. Již se velmi těšíme na vý-
sledné projekty a věříme, že poslouží jako základní
kámen reálných změn, ze kterých budou mít radost
nejen občané Slavkova.“ 

Workshopem totiž spolupráce studentů a slavkov-
ské radnice nekončí. Na workshopu vznikly tři stu-

Studentské nápady pro Slavkov

dentské týmy, které s podporou svých mentorů
a patronů z řad zástupců radnice budou pracovat na
projektech vedoucích ke zlepšení věcí v jejich okolí:
koupaliště, parkování v některých částech města
a fotbalového hřiště. S těmito projekty mají šanci se
zúčastnit dubnové konference MŮŽEŠ TO ZMĚ-
NIT! v Brně, a poměřit své síly s ostatními student-
skými týmy z Jihomoravského kraje. Tři nejlepší
studentské projekty pak získají svou první do-
taci: 10 000 Kč na realizaci projektu od Jihomorav-
ského kraje. vs

V úterý 30. ledna proběhl v ZUŠ Františka
France Hudební večer, jenž byl tematicky zaměřen
na soutěžní obory. V letošním roce se konají soutěže
v sólovém zpěvu, dále v dechových a bicích nástro-
jích. Účinkující, kteří vystoupili na Hudebním ve-
čeru čekají v únoru okresní kola soutěže.

Program Hudebního večera byl pestrý. Zazněly
nejen staré klasické melodie, ale i muzikálové a mo-
derní skladby. Koncert zahájil mladý flétnista Vác-
lav Mrázek. Dále vystoupili mladí zpěváci
a zpěvačky: Amalia Džumanijazová, Aneta Smeta-
nová, Tomáš Nerád, Markéta Moudrá, Zuzana Chla-
dilová, Agáta Andrlová a pěvecké duo – Eliška

Juřinová a Monika Drápalová. Z dechových nástrojů
jsme slyšeli dva saxofony – Markéta Moudrá a Mas-
similiano Veronese. Na baryton jsme slyšeli hrát Lu-
káše Konečného. Poslední skupinou nástrojů tohoto
večera byly bicí. Žáci – Marián Jandl, Martin
Loucký, Tomáš Šebeček a Bronislav Matyáš roz-
proudili krev nejen obecenstvu, ale do rytmu si po-
dupávali i učitelé, kteří poslouchali za dveřmi.

Velký dík za krásný zážitek patří nejen žákům
a jejich učitelům, ale také doprovázejícím učitelům
Tamaře Bláhové, Jarmile Mašové a Janě Jelínkové. 

Mladým umělcům přejeme mnoho úspěchů v le-
tošních soutěžích! Veronika Holíková 

Hudební večer žáků ZUŠ F. France

Workshop Můžeš to změnit • Foto: 3x archiv MÚ

Zuzana Chladilová a T. Bláhová • Foto: archiv ZUŠ Markéta Moudrá a J. Jelínková • Foto: archiv ZUŠ Amalia Džumanijazová a J. Mašová

Eliška Juřinová a Monika Drápalová • Foto: archiv ZUŠ

Fotografie z koncertu najdete na www.veslavkove.cz
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(Dokončení ze str. 1)

dobrovolných hasičů není podmínkou dotač-
ního titulu či titulů na integrované záchranné
centrum, můžu zcela veřejně prohlásit, že
město nebude o stanici pro „dobráky“ usilovat
a ponechá je, k jejich radosti, ve stávajícím ob-
jektu!

Když už hovoříme o pozemcích, tak ještě
před Vánoci loňského roku proběhlo na radnici
jednání s majiteli proluky vedle SC Bonaparte
na Palackého náměstí. O dohodě o nabytí,
která z něj vyšla, budou rozhodovat zastupi-
telé. Bude na nich, zda nabídku přijmou či ni-
koli. Rada města koupi proluky zastupitelstvu
doporučila. Není třeba zdůrazňovat, kolikrát se
o to historicky radnice snažila! Městu chybí
důstojné prostory pro městskou knihovnu, zá-
kladní uměleckou školu, veřejné toalety či in-
formační centrum. Věřím tedy v plnou podporu
všech patnácti kolegů a kolegyň v zastupitel-
stvu. 

Další důležitou schůzkou byla také ta s do-
pravní policií, kde bylo městu přislíbeno ze
strany PČR povolení přechodu pro chodce
před historickou radnicí a zóna omezení rych-
losti do 30 km/h. na Palackého náměstí až k ZŠ
Komenského a ulici Husova.

Investic je naplánováno na letošní rok
spousty a těší mě, že většina jich právě na jaře
vypukne. Současně přikládám prosbu obča-
nům, aby strpěli dopady rekonstrukce staveb-
ního úřadu, který tak jak v loňském roce
finanční a bytový odbor, prochází nutnou vý-
měnou elektroinstalace, sítí a stavebními pra-

cemi. Jednotliví pracovníci proto museli být
dočasně přestěhováni do volných městských
prostor.

Na závěr mi, vážení spoluobčané, dovolte
malou prosbu a přání. Není nikoho, kdo by
v lednu neregistroval již druhou přímou volbu
hlavy státu v novodobé historii naší země.
Pokud jsem byl názoru, že loňské parlamentní
volby roztříštily společnost, tak se neubráním
pocitu, že letošní prezidentské ji totálně rozdě-
lily! Vysoká volební účast zasluhuje respekt
a ať vyhrál, či nevyhrál váš kandidát, mějte na
paměti, že život jde dál a práci za vás nikdo ne-
udělá. Prosba a přání je vrátit se k dennímu ži-
votu, přátelům a rodinám, jelikož to má větší
cenu a váhu než deset prezidentů!

Michal Boudný, starosta města

tak velké. Ovšem kdy se fréza zakousne do ži-
vice, mi nebylo sděleno.  

V čase po redakční uzávěrce máme s odbo-
rem investic jednání na ŘSD ve věci úpravy
křižovatky na Křenovice a jiných záležitostí
a veškeré pevné výstupy budeme zveřejňovat
na stránkách města a facebooku. Věřím, že bu-
deme tentokrát ušetření nejapných komentářů
od patologických spisovatelů, kteří reagují
vždy na jiné téma než na to zveřejněné. 

Z dalších významných investic mi dovolte
zmínit zateplení staré budovy polikliniky,
úpravu vchodu či klimatizovanou společnou
čekárnu, kde není radno se v letních horkých
měsících dlouze zdržovat. 

Další posun zaznamenala také výstavba sta-
nice záchranné služby a hasičského záchran-
ného sboru Jihomoravského kraje na bývalé
cukrovarnické váze. Jelikož profesionální ha-
siči nedosáhli na evropské peníze, bude projekt
financován ministerstvem vnitra napřímo. Zá-
chranná služba bude financována z krajských
prostředků a nyní jsme s krajem v jednání ve
věci směny pozemků. Město ponese náklady
na příjezdovou komunikaci podél řeky a zpev-
nění zatrubnění odlehčovací komory Prostřed-
níčku, který pod komunikací vede. Vidina, že
nebudou modré majáky jezdit přes náměstí je
více než blízká! A jelikož výstavba stanice

Frézování

Účetní výkazy za rok 2017 jsou již zpraco-
vány, přehled základních hodnot je uveden v ta-
bulce, včetně srovnání s lety minulými
a plánovaným rozpočtem na letošní rok. Hod-
nocení rozpočtů měst je třeba vnímat v kon-
textu volebního období. Pokud nové vedení
města nemá na počátku volebního období k dis-
pozici projekty k realizaci – a to je náš případ,
tak musí v prvních letech investiční projekty
připravit a následně je do konce volebního ob-
dobí uskutečnit. Z tohoto důvodu bývají roz-
počty prvních dvou let po volbách přebytkové

a naspořené peníze se použijí při realizaci pro-
jektů v dalších letech – potom jsou rozpočty
schodkové. O tomto faktu hovoří řádek na-
zvaný „Změna stavu finančních prostředků“

Hospodaření města v tomto volebním ob-
dobí pozitivně ovlivnily dva faktory: růst
daňových příjmů a přijaté dotace. Růst
 daňových příjmů je přímo úměrný růstu eko-
nomiky ČR. Poděkování patří všem podnika-
telským subjektům, které se na tomto vývoji
podílejí.  Investiční dotace jsou výsledkem ak-
tivní práce vedení města. Mezi hlavní inves-

Rozpočet města za rok 2017 – jaký je výsledek?

zdroj: výkazy FIN údaje v tis. Kč

Položka
Skutečnost Plán. rozpočet

2015 2016 2017 2018
Daňové příjmy 83 789 92 420 106 938 106 223
Nedaňové příjmy 12 087 11 041 14 166 11 776
Kapitálové příjmy 359 537 2 093 200
Přijaté dotace 43 581 53 223 60 869 27 074
Příjmy celkem 139 816 157 221 184 066 145 273
Běžné výdaje 102 578 90 900 114 886 113 021
Kapitálové výdaje 17 065 31 060 79 507 32 252
Výdaje celkem 119 643 121 960 194 393 145 273
Úvěry – čerpání, splátky, refinancování –1 162 –8 259 –7 770 –5 774
Změna stavu finančních prostředků 
(rozdíl příjmy – výdaje – splátky úvěrů) 19 011 27 002 –18 097 –5 774

Změna stavu finančních prostředků celkem 19 011 46 013 27 916 22 142

tiční projekty tohoto volebního období patří
přístavba ZŠ Tyršova, rekonstrukce stadionu
a výstavba cyklostezky.

Z vývoje rozpočtů od roku 2015 plyne, že
město má ještě k dispozici naspořené pro-
středky ve výši 22 mil. Kč. Z tohoto důvodu
mohla Rada města připravit návrh rozpočto-
vých opatření na posílení výdajů za rok 2018,
která předkládá zastupitelům ke schválení.
V návrhu jsou zastoupeny zejména výdaje na
opravy majetku města – chodníky, komuni-
kace, rekonstrukce dešťových vpustí, oprava
střechy na tribuně stadionu, opravy dětských
hřišť (výměny herních prvků). Z nových inves-
tic se jedná o výstavbu parkovacích stání na
sídlišti Zlatá Hora, pomník padlým v I. a II.
světové válce. Počítá se i s výdaji na ošetřování
rizikových stromů a na péči o nově vysázené
stromy. Které z těchto návrhů dostanou zele-
nou, rozhodnou zastupitelé na svém zasedání
v pondělí 26. února 2018.

Hospodaření města nelze posuzovat jen dle
výsledků rozpočtů. Nemůžeme hodnotit ryb-
ník podle toho kolik vody do něho přiteče
a kolik vody z něho odteče. Důležitý je i stav
hladiny vody v rybníce a její kvalita. O tom až
příště. Marie Jedličková, místostarostka města

Výstavba bytového komplexu Kounicův
dvůr se chýlí ke konci. Noví majitelé bytů by
se do areálu měli stěhovat již letos v létě. Stav-
baři se však nebudou v následujících měsících
pohybovat pouze v samotném areálu, ale
i v přilehlých ulicích Příční a části ulice Kou-
nicova.

Začnou totiž rekonstruovat silnice, budovat
parkovací stání, chodník podél areálu, sběrná
místa, veřejné osvětlení, opravovat kanalizační
vpusti nebo vysazovat novou zeleň. Jak vy-
plývá ze smlouvy mezi městem Slavkov
u Brna a investorem SKR stav podepsané před
dvěma lety, náklady na rekonstrukci veřejného

Stavební firma opraví ulici Příční a část Kaunicovy
prostoru ponese developer. Díky tomu se
dočká oprav silnice ulice Příční od křižovatky
s Jiráskovou až po ulici Kaunicova. Úpravy na
ulici Kaunicova se týkají okolí bytového kom-
plexu. Město bude financovat pouze sadové
úpravy a parkovací stání na části ulice Kauni-
cova. vs

Proluka vedle SC Bonaparte • Foto: P. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Úplné znění na www.slavkov.cz

114. schůze RM – 29. 1. 2018

115. schůze RM – 7. 2. 2018
1. RM rozhoduje na základě stanoviska administrátora

veřejné zakázky na zhotovitele stavby: „Cyklostezka
Slavkov u Brna–Hodějice“ o vyloučení zájemce o tuto
zakázku společnosti SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha, IČ: 262 71 303 z důvodů neprokázání po-
žadované kvalifikace.

2. RM schvaluje úpravu zadávací dokumentace probí-
hající veřejné zakázky: „Restaurování soch v areálu
zámku Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu.

1. RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést
stavbu se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod
Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, IČO: 659 93 390, týka-
jící se pozemku parc. č. 1037/2 ostatní plocha, zeleň
v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, v před-
loženém znění.

2. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Restauro-
vání soch v areálu zámku Slavkov u Brna“ dle předlože-
ného návrhu zadávací dokumentace s hodnotícím
kritériem nejnižší nabídkové ceny.

3. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na výkon TDI
a koordinátora BOZP v rámci projektu: „Zpřístupnění
valů zámku Slavkov u Brna“ a projektu: „Obnova zá-
mecké zdi - Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu
zadávací dokumentace.

4. RM schvaluje přidělení bytu č. 1, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna, panu Milanu Stehlíkovi, za podmínky
uvolnění bytu č. 8, Zlatá Hora 1230,Slavkov u Brna.

5. RM schvaluje přidělení bytu č. 8, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna,paní Ladislavě Dvořáčkové. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

6. RM bere na vědomí předložené vyjádření k zápisu
komise pro životní prostředí č. 24/2017.

7. RM doporučuje ZM schválit Plán odpadového hos-
podářství města Slavkov u Brna na období 2017–2022,

zpracovaný společností Odpadová poradenská s.r.o.,
Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, IČ 03709817 v předlo-
ženém znění.

8. RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 17. 5.
2006 se společností Elektrowin a.s., Michelská 300/60,
140 00 Praha 4, IČ: 27257843.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce vysou-
šečů zdiva dle předloženého návrhu.

10. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o úhradě nákladů na režijní přejezdy autobusů ve výši
65 002 Kč se společností VYDOS BUS a.s., se sídlem Ji-
řího Wolkera 416/1, 682 01 Vyškov, IČ: 26950731. 

11. RM bere na vědomí rezignaci paní Miroslavy Vy-
mazalové na funkci předsedkyně Sboru pro občanské zá-
ležitosti a vyslovuje jí poděkování za dlouholeté vedení
sboru, naplňování jeho poslání a cílů a spolupráci s ve-
dením města v této oblasti.

12. RM jmenuje paní Hanu Červinkovou předsedkyní
Sboru pro občanské záležitosti.

13. RM bere na vědomí vyúčtování městského plesu
a zprávu o darech přijatých ve prospěch spolku Bojovní-
ček Luky.

14. RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 11 000 Kč
spolku Bojovníček Luky, spolek, IČ: 01840401, se sídlem
Bučovická 370, 684 01 Slavkov u Brna.

15. RM doporučuje ZM schválit změnu stanov Dob-
rovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví bez výhrad
v předloženém znění

16. RM schvaluje vyřazení movitého majetku Technic-
kých služeb města Slavkov u Brna dle seznamu v pří-
loze.

17. RM nevyhlašuje konkursní řízení na místo ředi-
telky školské příspěvkové organizace MŠ Zvídálek, zří-
zené městem Slavkov u Brna, které končí funkční období
k 31. 7. 2018 a potvrzuje od 1. 8. 2018 Mgr. Evu Jurá-
skovou v pokračování ve výkonu činnosti ředitele této
školy.

18. RM bere na vědomí zprávu o uzavření DDM Slav-
kov u Brna v době pololetních prázdnin dne 2 .2. 2018.

1. RM schvaluje uzavření smlouvy s Českou spořitelnou,
a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO
45244782  o běžném účtu, který vede pro město Slavkov
u Brna od 29. 9. 2004 – číslo účtu 1562923389/0800
v měně CZK, pro přeshraniční platební styk platí meziná-
rodní číslo účtu (IBAN) CZ65 0800 0000 0015 6292 3389
v předloženém znění.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
v předloženém znění, týkající se pozemků parc. č. 759 za-
stavěná plocha a nádvoří; 775/9; 776/1 ostatní plocha, vše
v k.ú. Slavkov u Brna, jejiž vlastníkem je město, dle přilo-
ženého geometrického plánu č. 3365-486/2017.

3. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na po-
zemku parc. č. 2499 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, k rodinnému domu na
pozemku parc. č. 2655/14 v k.ú. Slavkov u Brna s manželi
Hanou a Milanem Vašíčkovými

4. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností VIA Consult, a.s., IČ: 250 84 275 na administraci ve-
řejné zakázky na výkon technického dozoru investora
a koordinátora BOZP v rámci projektu: „Cyklostezka Slav-
kov u Brna–Hodějice“.

5. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo
se společností JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00
Praha, IČ: 253 13 436, na vícepráce podle soupisu víceprací
uvedených pod body 1-4 dle znění z důvodové zprávy.

6. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu
 dohody o převodu práv a povinností získaných ze sta-
vebního povolení č.06/2017 se společností SKR stav
s.r.o., IČ:269 61 474 ve věci rekonstrukce místních ko-
munikací na ulici Příční a Kaunicova.

7. RM schvaluje poskytnutí slevy na nájemném odpo-
vídající nájemnému hrazenému za 45 dnů paní Ing. Syl-
vii Reichlové, se sídlem Pod Oborou 1425, Slavkov
u Brna, 684 01, IČ: 86872877 za užívání nebytových pro-
stor na základě Smlouvy o nájmu prostor sloužících
k podnikání č. 12/2016 ze dne 2. 1.2017 v souvislosti
s vzniklým omezením při provádění oprav kanalizace
v pronajímaných prostorách.

8. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro
regeneraci MPZ za rok 2017.

9. RM odvolává z členství komise pro regeneraci
městské památkové zóny Ing. arch. Hedviku Drechsle-
rovou.

10. RM jmenuje za člena komise pro regeneraci měst-
ské památkové zóny Ing. arch. Oksanu Matyášovou.

11. RM schvaluje statut a jednací řád Řídící pracovní
skupiny  Strategického plánu rozvoje města Slavkov
u Brna v předloženém znění.

12. RM doporučuje ZM souhlasit se členstvím města
Slavkov u Brna ve spolku Brněnsko, z.s., se sídlem č.p.
112, 666 01 Železné, IČ: 06449867. 

13. RM doporučuje ZM delegovat jako zástupce
města Slavkov u Brna v orgánech spolku Brněnsko, z.s.,
se sídlem č. p. 112, 666 01 Železné, IČ: 06449867, paní

116. schůze RM – 12. 2. 2018
Mgr. Evu Oubělickou, DiS., ředitelku Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace. 

14. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o plném servisu
a údržbě – FSMA o provádění technické péče na stroji
Xerox B405 se společností SPIN SERVIS s. r. o., IČ:
25583735, se sídlem Škroupova 3018/62, Židenice,
636 00 Brno, v předloženém znění.

15. RM bere na vědomí předloženou zprávu o pro -
blémech s financováním kulturních komerčních akcí ZS-A.

16. RM bere na vědomí informační zprávu o havarij-
ním stavu částí objektu ZS-A

17. RM bere na vědomí informace o žádostech ZS-A
o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

18. RM schvaluje revokaci usnesení č. 2370/108/RM
/2017 – Přesun finančních prostředků ZS-A z rezervního
fondu do investičního fondu. Finanční prostředky rezerv-
ního fondu ZS-A ve výši 555 264,76 Kč nebudou využity
na realizaci výstavy „Právo útrpné“.

19. RM bere na vědomí plán akcí ZS-A pro rok 2018
20. RM schvaluje ceník služeb ZS-A pro rok 2018
21. RM bere na vědomí plán akcí a připravenost TSMS

na rok 2018.
22. RM schvaluje ceníky služeb TSMS pro rok 2018
23. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových

opatření v předloženém znění
24. RM schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva

města v předloženém znění.

Prvních osm barokních soch v zámeckém
parku se od jara dočká restaurátorské péče.
Město Slavkov u Brna tak pokračuje v záchraně
souboru, kterému podle památkářů hrozí ne-
zvratný rozpad. „Po třech letech právních a od-
borných příprav se tak konečně můžeme pustit
do první vlny renovací, v níž zachráníme nej-
více poškozené sochy. Díky Ministerstvu kul-
tury, které již přislíbilo dotaci ve výši téměř 1,6
milionu korun, tak z městské pokladny nebu-
deme muset vynakládat ani statisíce korun,“ ob-
jasnil starosta města Michal Boudný. 

Restaurátoři by měli zahájit práce v květnu
a skončí až v zimních měsících. Zaměřit by se
měli na sochy, které jsou v nejkritičtějším
stavu – tedy Apollo, Mars, Diana, Pan, Hygie,
Déméter, Merkur, Narcis. 

Podle autora odborného posudku Josefa
Červinky by však město nemělo v obnově díla
přestat pokračovat. V podobném stavu se totiž
nachází ještě dalších čtrnáct soch a sousoší,
kterým často chybí ruce, obličeje jsou již ne-
zřetelné a ze stran, kde jsou vystaveny větru
a dešti, hrozí brzký rozpad. Město proto i na-

Sochy v parku se začnou renovovat už na jaře
dále ponechá zřízenu veřejnou sbírku, na kte-
rou dosud poslali dárci téměř 60 tisíc korun. 

Soubor 64 barokních soch získalo město do
vlastnictví před dvěma lety. O majiteli musel
totiž rozhodnout soud, protože z materiálů pře-
vádějících v roce 1995 státní zámek do vlast-
nictví města nebylo zcela jasné, komu sochy
patří. Historicky cenné dílo vytvořili pro slav-
kovské panství Giovanni Giuliani a Ignác Len-
gelacher a pochází z období okolo roku 1700.
Většina skulptur je tvořena z tzv. litavského vá-
pence. vs 
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Vážení odběratelé tepla, jak možná mnozí
víte, v uplynulých zimních měsících proběhla
na kotelně Zlatá Hora plánovaná modernizace
zařízení, o jejímž výsledku Vás chceme blíže
informovat. Kotelna se rekonstrukce dočkala
téměř přesně po dvaceti letech fungování, uve-
dena do provozu byla v roce 1998 a realizace
prací probíhala v předchozím roce 1997.

Na začátku prací bylo vybavení kotelny od-
strojeno a ponechána jen část nezbytně nutná
pro bezpečné provozování kotlů a do kotelny
bylo instalováno provizorní potrubí, kterým byl
připojen jeden z kotlů přímo do rozvodů sídliště.
Takto byla zajišťována dodávka tepla v celém
měsíci listopadu až do 7.12.2017. V tomto ob-
dobí vznikal v kotelně nový systém vytápění,
který byl na začátku prosince paralelně připojen
do sídliště a po splnění administrativních poža-
davků a uvedení do provozu nových hořáků na
kotlích byl dne 8. 12. 2017 zprovozněn. Datum
7. 12. 2017 je také dnem, kdy jste mohli napo-
sledy spatřit kouř stoupající ze zděného komína
kotelny (stavební výška 42,5 m). Nové kotle jsou
z ekonomických důvodů a díky nízkým emisím
kotlů připojeny do krátkých komínů vedoucích
pouze nad úroveň ploché střechy kotelny – nyní
se zdá při pohledu z ulice Sušilova/Zlatá Hora
jako by kouř stoupal z paty komína.

Kotelna je nově také vybavena akumulační
nádrží o kapacitě 20 m3 topné vody, sloužící
k vyhlazení odběrové křivky – kotle nemusí spí-
nat pokaždé, když se v sídlišti zvýší odběr tepla,
ale pouze pokud teplota v nádrži klesne pod ur-

čitou mez. Díky tomu v rozvodech tepla nedo-
chází k výkyvům teplot a kotle se spínají
s menší četností, ale na delší časový úsek.
V plném rozsahu se toto opatření projeví v let-
ním provozu, kdy dochází pouze k ohřevu teplé
užitkové vody (teplota okolo 75 °C) a časté spí-
nání kotlů s velkým výkonem způsobovalo
ztráty. Nyní je pro letní provoz vyhrazen nový
kotel o výkon 440 kW, který společně s akumu-
lační nádrží dokáže letní spotřebu tepla ekono-
micky pokrýt.

Současně byla kotelna vybavena i novým sy-
stémem měření a regulace, který usnadňuje
ovládání kotelny, pomáhá stanovit s vysokou
přesností ztráty vznikající při výrobě tepla a lze
jej ovládat i vzdáleně přes internetové rozhraní.

Za zmínku stojí také nové izolace potrubí
v kotelně, kde i přesto, že v potrubí proudí voda
o teplotě 80–90 °C, teplota vzduchu v prostoru
nepřevyšuje 19 °C, což se také kladně podepi-
suje na celkové efektivitě provozu a výsledné
ceně za teplo pro odběratele.

Modernizace s sebou přináší i další opatření,
jejichž výčet by byl dlouhý jako položkový roz-
počet (výměny oken, topných jednotek, elek-
troinstalace, úpravny vody, čerpadel, ventilů,
opravy omítek, atd.) a práce na kotelně ukon-
čením zakázky nekončí, dále probíhá zejména
úklid, obnova nátěrů, výmalby a opravy v zá-
zemí kotelny.

Doufáme, že modernizace kotelny bude příno-
sem zejména po stránce ekonomické, tj. že se
nám podaří díky vysoké efektivitě výroby tepla
udržovat cenu pro odběratele na příznivé úrovni.
I přesto, že se nám pro rok 2018 nepodařilo vy-

Informace o provozu kotelny Zlatá Hora v roce 2018
soutěžit stejně výhodné ceny plynu jako v roce
2017 (došlo k navýšení ceny plynu na 478
Kč/MWh z loňských 400 Kč/MWh), zůstává
cena tepla stále stejná jako v roce 2017 díky před-
pokládaným úsporám v novém systému kotelny
(spotřeba plynu v měsíci lednu 2018 se snížila
přibližně o 10% oproti srovnatelným měsícům
v předchozích letech se stejnou produkcí tepla).

Stejně jako v loňském roce bychom Vás
chtěli upozornit na zřízení e-mailové adresy
teplo@slavkov.cz, na kterou můžete zasílat své
požadavky k dodávce tepla a teplé vody, ze-
jména budeme rádi za postřehy týkající se
startu kotelny pro vytápění na podzim a jejího
odstavení na jaře, ale samozřejmě jakýchkoliv
poznatků upozorňujících na možné závady. Ve
Vaší zprávě by mělo být uvedeno, ve kterém
z vytápěných bytových domů bydlíte a Vaše
připomínky k vytápění. Zaslané požadavky
nám pomohou snáz se orientovat při spouštění
a vypínání kotelny pro vytápění.

Závěrem bychom chtěli uvést, že při větším
objemu vytápěných budov se vždy najde
někdo, komu např. v přechodných měsících
(květen, červen, září, říjen) daná tepelná po-
hoda nebude zcela vyhovovat, nicméně napří-
klad u kotelny Zlatá Hora kvůli dvěma
požadavkům nelze topení vypnout nebo na-
opak zapnout. Snahou města jako provozova-
tele a dodavatele tepla však je, aby provoz
kotelny pokrýval v co největší míře Vaše poža-
davky a „topení sloužilo odběratelům“, ne na-
opak. Současně také děkujeme pracovníkům
firmy ERDING, a.s., za odvedenou práci, or-
ganizační složce TSMS za uvolnění sousedních
prostor pro zařízení staveniště a akumulační ná-
dobu, odběratelům tepla za trpělivost v době,
kdy jsme řešili nedostatky v zásobování teplou
vodou a zejména zastupitelům a radním města
za umožnění realizace záměru modernizace ko-
telny Zlatá Hora. 

Za obsluhu zařízení Vojtěch Lstibůrek, technik
tepelného hospodářství

Cena tepla v cenové lokalitě Zlatá
Hora je pro rok 2018 stanovena
stejně jako v minulém roce na
663,19 Kč/GJ včetně 15% DPH
u SBD Žuráň je nutné k ceně přičíst
platby za elektrickou energii spo-
třebovanou předávací stanicí.

Většina pracovníků stavebního úřadu a část
odboru správy majetku, investic a rozvoje
se od února přestěhovala na několik měsíců
do prostor Společenského centra Bonaparte
a do budovy Úřadu práce na Koláčkově ná-
městí.

V prvním patře budovy Palackého náměstí
65 totiž probíhá další etapa oprav elektroinsta-

lace. Kancelář stavebního úřadu je především
v místnosti služebního bytu ve druhém patře
společenského centra, který má vchod z Füg-
nerovy ulice (vchod do posilovny). Přemístili
se sem zejména technici a referenti. Sekreta-
riát a pracovnice úřadu územního plánování
pak mají kanceláře v přízemních prostorách
budovy 65 – vchod z dvorního traktu, vedle

Stavební úřad a odbor investic jsou dočasně přestěhované
podatelny. Služebna státní policie funguje bez
omezení.

Zaměstnanci odboru investic a rozvoje mají
kancelář v druhém patře budovy Úřadu práce
na Koláčkově náměstí 727. Detailní informace
o umístění jednotlivých pracovníků naleznete
na stránkách města – městský úřad – kontakty.
Děkujeme za pochopení! vs

Kotelna na Zlaté Hoře • Foto: 3x archiv MÚ
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1. Respondent je:
□ Muž □ Žena

2. Věková kategorie:
□ Do 18 let □ 51–65 let 
□ 19–35 let □ 66 a více let
□ 36–50 let

3. Ve Slavkově u Brna:
□ Pouze bydlím □ Pouze chodím do práce/školy
□ Bydlím i pracuji □ Jsem zde na návštěvě (host,

turista)

4. Jak jste celkově spokojen/a se Slavkovem
u Brna – městem, kde žijete, pracujete, (jste na
návštěvě)?
(jako místo pro život, výchovu dětí, prožití stáří, práci, zábavu)

□ Velmi spokojen/a □ Velmi nespokojen/a
□ Spíše spokojen/a □ Spíše nespokojen/a

5. Co je největším problémem Slavkova u Brna?
(vyberte max. 3 možnosti)
□ Nedostatek možností trávení volného času
□ Nedostatečná vybavenost obchody a službami
□ Tíživá dopravní situace
□ Nedostatek pracovních příležitostí
□ Vandalismus, kriminalita
□ Jiné ...........................................................................

6. Vyjádřete prosím svou úroveň spokojenosti
s následujícími tématy:
(doplňte prosím v rozsahu 1 – Velmi spokojen, 2 – Spíše
spokojen, 3 – Spíše nespokojen, 4 – Velmi nespokojen)

Zdravotní péče □

Sociální služby □

Mateřské školy □

Základní školy □

Střední školy □

Kulturní akce □

Sportoviště □

Dětská hřiště □

Počet kontejnerových míst □

Stav komunikací □

Stav chodníků □

Nabídka pracovních příležitostí □

Bezpečnost ve městě □

Práce městské policie □

Fungování technických služeb města □

Vstřícnost a odbornost pracovníků městského úřadu □

7. Jaké místo/budova se Vám ve městě nejvíce líbí?
(můžete uvést i více možností)

........................................................................................

........................................................................................

8. Jaké místo/budova se Vám ve městě naopak
nejméně líbí? (můžete uvést i více možností)

........................................................................................

........................................................................................

9. Jaký je Váš nejoblíbenější způsob trávení
 volného času?
(vyberte max. 2 možnosti)

□ Návštěva kulturních akcí

□ Návštěva sportovních akcí

□ Návštěva vzdělávacích akcí (besedy, přednášky)

□ Vlastní sportování (jaký sport?)..................................

........................................................................................

□ Jiné ...........................................................................

........................................................................................

10. Zhodnoťte spokojenost s kvalitou životního
prostředí:
(doplňte prosím v rozsahu 1 – Velmi spokojen, 2 – Spíše
spokojen, 3 – Spíše nespokojen, 4 – Velmi nespokojen)

Rozsah veřejných ploch (parků) □

Úroveň péče o veřejné plochy □

Čistota a vzhled místa, kde bydlím □

Kvalita ovzduší □

Míra hlučnosti □

11. Jste spokojeni s autobusovými spoji?
(doplňte prosím v rozsahu 1 – Velmi spokojen, 2 – Spíše
spokojen, 3 – Spíše nespokojen, 4 – Velmi nespokojen)

Z celkového pohledu □

Dostupnost okolních měst a obcí □

12. Jste spokojeni s vlakovými spoji?
(doplňte prosím v rozsahu 1 – Velmi spokojen, 2 – Spíše
spokojen, 3 – Spíše nespokojen, 4 – Velmi nespokojen)

Z celkového pohledu □

Dostupnost okolních měst a obcí □

13. Jaký největší problém vnímáte u každé
z těchto oblastí (vypište ke každé oblasti pouze jeden
problém, nejpalčivější)

□ Hospodářství a zaměstnanost: ..................................

□ Životní prostředí:.......................................................

□ Doprava a infrastruktura: .........................................

□ Vzdělávání, výzkum, vývoj: .......................................

□ Volný čas, kultura, sport: ..........................................

□ Zdravotní a sociální oblast: ......................................

□ Cestovní ruch: ..........................................................

14. Co by se ve městě mělo rozhodně změnit?

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Průzkum názorů občanů města Slavkov u Brna
15. Jaké rozvojové záměry by mělo město reali-
zovat v příštích letech?

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Své další podněty, názory a připomínky ke směřování
města Slavkova u Brna můžete prosím zasílat na e-mai-
lový kontakt: petr.lokaj@meuslavkov.cz

Pokud Vám tato forma dotazníku nevyhovuje, anketu
pod názvem Průzkum názorů najdete v elektronické
podobě na webových stránkách města Slavkova
u Brna – www.slavkov.cz

Průzkum probíhá pro potřeby tvorby strategického
plánu rozvoje města.

Proč se zapojit?
Město Slavkov u Brna připravuje tvorbu strategického plánu rozvoje města. Tento základní

rozvojový dokument bude sloužit ke stanovení hlavních rozvojových směrů města. Jinými slovy
bude tento dokument oficiální konsensuální „dohodou“ obyvatel a představitelů města, které ob-
lasti života ve městě budou v následujícím období prioritně řešeny a jakým způsobem. Jako ob-
čané Slavkova u Brna máte nyní možnost zapojit se do přípravy tohoto dokumentu, svým názorem
a zkušenostmi. Anketa je anonymní a vyplnění dotazníku Vám zabere cca 5 minut. Dovolujeme
si Vás proto požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který má identifikovat největší problémy,
které Vás ve městě trápí.

Z následujících otázek prosím zaškrtněte (×) vhodnou odpověď (případně i více odpovědí):

Dětský karneval
Diskotéku s Mimoněm, dětskou dílnu, wes-

ternové soutěže či balonkovou show. Nejen to
mohou zažít děti, které navštíví v neděli
4. března od 14 hodin dětský karneval ve Spo-
lečenském centru Bonaparte. Zábavným odpo-
lednem bude provázet moderátor rádia Signál
Luděk Savana Urbánek.

Rodinná neděle nemusí být pouze ve zna-
mení tance a zábavy. Po skončení karnevalu
zveme všechny děti a jejich rodiče do Kina Jas,
kde bude mimoňovský program pokračovat od
16.30 h. v podobě filmu Mimoni. Vstupné na
dětský karneval činí 80 Kč za dítě. Doprovod
zdarma. Vstupné do kina je 65 Kč.

Akci pořádá Město Slavkov u Brna ve spo-
lupráci se Zámkem Slavkov – Austerlitz
a Domem dětí a mládeže. vs

Oprava obchvatu města
začne na konci března

Ředitelství silnic a dálnic začalo připravovat
zahájení oprav silnice I/50 – obchvatu města
Slavkov u Brna. Podle informací od pověře-
ných pracovníků by práce, a s tím související
dopravní omezení, měly začít na konci března.
Bohužel v době uzávěrky nejsou známy detaily
uzavírek a objízdných tras. Podrobnosti proto
sledujte na webu města v sekci uzavírky a od-
stávky, případně se zaregistrujte do systému
mobilního rozhlasu, kde vás můžeme informo-
vat pomocí SMS zprávy. 

Nejdříve nastoupí stavební stroje v úseku od
benzinové stanice Tenryu po silniční most.
V dalších týdnech pak Ředitelství silnic a dál-
nic spustí opravy silnice I/50 v takzvaném ho-
lubickém kopci. Doprava bude po celou dobu
rekonstrukce řízena obousměrně – silničáři
uzavřou vždy jeden jízdní pruh ze současných
tří. Práce si vyžádají dopravní komplikace
a omezení po několik měsíců. vs

✁
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Výsledky prezidentských voleb ve Slavkově u Brna

Druhé kolo prezidentské volby, které se ko-
nalo o víkendu 26. a 27. ledna, vyhrál ve Slav-
kově u Brna Jiří Drahoš. Svůj hlas mu
odevzdalo 1908 Slavkovanů – tedy 54,61 %
voličů. Druhý, v celé České republice však
první, Miloš Zeman získal 45,39 % hlasů –
tedy 1586. Zájem o druhé kolo volby prezi-

denta byl vyšší, než v kole prvním. K urnám
dorazilo o 185 lidí více. Svůj hlas odevzdalo
ve Slavkově u Brna 3504 registrovaných vo-
ličů, což představuje účast 67,76 % (v prvním
kole to bylo 63,72 % voličů). Češi za svého
prezidenta zvolili Miloše Zemana s podporou
51,36 %.

Výsledky 2. kola prezidentských voleb 2018
Slavkov u Brna
1. Jiří Drahoš 54,61 % – 1908 hlasů
2. Miloš Zeman 45,39 % – 1586 hlasů
volební účast 67,76 %

Okres Vyškov
1. Miloš Zeman 58,12 % – 28 578 hlasů
2. Jiří Drahoš 41,88 % – 20 589 hlasů
volební účast 67,78 %

Jihomoravský kraj
1. Miloš Zeman 52,00 % – 331 631 hlasů
2. Jiří Drahoš 48,00 % – 306 666 hlasů
volební účast 67,46 %

Česká republika
1. Miloš Zeman 51,36 % – 2 853 390 hlasů
2. Jiří Drahoš 48,63% – 2 701 206 hlasů
volební účast 66,6 %

Unikátní série portrétů významného brněn-
ského fotografa Otty Ballona Mierneho bude
vystavena v květnu v zámecké galerii. Přes-
tože za desítky let práce v České tiskové kan-
celáři nebo Mladé Frontě Dnes Mierny
portrétoval mnoho významných tváří, některé
mu chybí. 

„Sérii fotografií s názvem Osobnosti již ně-
kolik let vystavuji v různých moravských ga-
leriích. Vždy se však jedná o jedinečný mix,
protože se snažím soubor vybírat tak, aby co
nejvíce charakterizoval daný region a návštěv-
níci v tvářích poznali významné rodáky. Když
jsem však začal vybírat portréty pro slavkov-
skou výstavu, zjistil jsem, že před mým objek-

tivem stálo jen velmi málo osobností ze Slav-
kovska,“ prozradil Otto Ballon Mierny. 

Město Slavkov u Brna spolu s tímto foto-
grafem se proto rozhodlo rozšířit řadu galerie
osobností i o další významné slavkovské
 rodáky. A do výběru se můžete zapojit i vy!
Zašlete nám do 18. března na adresu vero-
nika.slamova@slavkov.cz vaše tipy se jmény,
která by neměla na výstavě chybět. Fotograf
Otto Ballon Mierny pak jejich tváře zvěční
nejen pro tuto příležitost, ale zejména pro
příští generace.  

Projekt OSOBNOSTI se zabývá fotodoku-
mentací, archivací a vystavováním portrétních
fotografií významných osobností z řad umělců,

Navrhněte osobnosti našeho regionu!
Jejich portréty vystaví přední fotograf

vědců, politiků, sportovců, spisovatelů, hudeb-
níků, dramatiků, válečných veteránů, aj. z obcí,
měst a regionů České republiky popřípadě za-
hraničních osobností, kteří naši republiku nav-
štívili a po nějakou dobu zde pracovali či jinak
působili. Mezi vystavenými portréty jsou nové
tváře jako například Soňa Červená, Vladimír
Buryan, Iva Bittová, Pavel Kohout, Jitka Fran-
tová, Antonín Malach, Inez Tuschnerová, Ivan
Ruller, Ladislav Pilka, Nicholas Winton, Zde-
něk Mácal a jiní. Součástí vernisáže je pozvání
nejen hostů, ale především některých z osob-
ností, kteří jsou na vystavovaných fotografiích.
Ti budou jistě významným obohacením verni-
sáže výstavy. vs

Volila i nejstarší občanka města paní M. Čehovská (s členem volební komise E. Andrlou)  – Volební komise v Domě s pečovatelskou službou v Polní ulici • Foto: B. Maleček

Usain Bolt a Jaromír Jágr ve Slavkově • Foto: O. B. Mierny Soňa Červená • Foto: O. B. Mierny
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Na internetových stránkách města lze nalézt
odkaz na „Stromy pod kontrolou.“ Jedná se o ši-
rokou databázi informací o stromech na veřejně
přístupných plochách. Můžeme se zde seznámit
s konkrétními stromy v ulicích našeho města
a základními údaji o nich. Jsou zde také uve-
deny další informace o provozní bezpečnosti,
navrhované údržbě, doporučení ke kácení,
apod. Portál také obsahuje informace o tom, zda
v dutinách hnízdí ptáci, vyskytují se netopýři,
veverky, páchník hnědý, i další druhy brouků.
Zámecký park a některé historické aleje patří
mezi Evropsky významné lokality, proto je
nutné při údržbě těchto stromů dodržovat
všechna potřebná nařízení a využívat informace
z pasportizace městské zeleně.  U starých listna-

tých stromů se proto často redukují koruny a po-
stupně se kmen snižuje na bezpečné torzo. Tím
se zajišťuje provozní bezpečnost a prodlužuje
biologická hodnota odumírajících stromů.

Často i dospělý krásný zdravý strom před-
stavuje pro mnoho lidí obavy o vlastní bezpeč-
nost, nebo strach z poškození majetku v jeho
okolí. Mnohdy to bývá způsobeno nevhodnou
výsadbou v blízkosti domů. Krásně svítící stro-
meček před oknem o vánocích jednou vyroste
začne stínit, poškozovat fasádu, ucpávat rýny,
narušovat základy, apod. Obavy takového člo-
věka jsou jistě oprávněné. Takové rozhodnutí
o kácení nebývá lehké. Pro sousedy bydlící
v okolí se ale jeho odstranění stává bolavou
ránou. U většiny jehličnanů je to ovšem jediné

Kácet, nebo nekácet?
řešení. Redukce koruny se zde nedá provádět.
Tyto stromy nemají takovou schopnost regene-
race jako listnaté a zakrácením terminálního
výhonu se strom úplně znehodnotí. Kořenový
systém zvláště smrků bývá mělký, což při ob-
časných větších větrech zvyšuje obavy z rizika
nebezpečí vyvrácení.

Začal jsem otázkou. Kácet, nebo nekácet?
Kácení je součástí péče o zeleň. Je však
v našem vlastním zájmu chovat se k přírodě
našeho města ohleduplně a chránit i ostatní ži-
vočichy zde žijící.

Velmi důležité jsou také následující nové vý-
sadby přizpůsobené jednotlivým druhovým
a místním podmínkám.

M. Lstibůrek TSMS

V pátek 19. ledna se ve sportovní hale ve
Slavkově u Brna konala pro všechny přátele
a fanoušky novoroční exhibice týmu Glitter
Stars. Čestnými hosty akce byli starosta města
Slavkova u Brna Michal Boudný, místosta-
rostka města Ing. Marie Jedličková, místosta-
rosta Mgr. Petr Kostík, ředitelka ISŠ ve
Slavkově u Brna Vladislava Kulhánková a další
zastupitelé města.

Zcela zaplněná hala diváků si tak spolu
s týmem zrekapitulovala všechny dosažené
sportovní úspěchy v roce 2017, které byly opět
větší než v předcházející sezóně.

V loňském roce se Glitter Stars rozrostl z 98
na 124 členů. Získal mnoho předních umístění
nejen v České republice, ale také v zahraničí.
Ze všech úspěchů bychom mohli vyzvednout
výsledky z Mistrovství České republiky,
kde Glitter Stars získalo nejvíce medailí
ze všech týmů. Bylo jich z různých disciplín
celkem 22. Sečteme-li veškeré medaile
z Mistrovství České republiky za období 2011
– 2017, dostaneme úctyhodné číslo 95. Ve
Vídni na mezinárodní soutěži vyhráli osm po-
hárů. Na pohárové celorepublikové soutěži
v Praze Roller Coaster Cup 17 medailí. Dvojice
Aneta a Sabina Macharovy úspěšně reprezen-
tovaly Českou republiku v disciplíně double
freestyle pom na Mistrovství Evropy, které se
konalo na podzim roku 2017 v Amsterdamu. 

Během roku 2017 skupina Glitter Stars
mimo soutěží absolvovala také velké množství
vystoupení v různých městech České republiky.
V loňském roce se naši členové zúčastnili
i slavkovské výpravy do polského Sławkova,
na letním soustředění přivítali skotský tým
Perth a letos je čeká cesta do Francie. Během

různých akcí se tak tým potkává na různých
místech s mnoha známými osobnostmi. Na za-
hajovacím ceremoniálu Mistrovství Evropy
v basketbalu žen skupina doprovázela v rámci
vystoupení zpěvačku Olgu Lounovou.

Součástí programu této exhibice bylo sezná-
mení diváků se všemi cheerledingovými kate-
goriemi, které členové týmu prezentovali ve 27
skladbách. Součástí také byla videoprojekce vi-
zitek Kristýnky Slaninové, mistryně České re-
publiky v disciplíně Individual peewee, která
byla Českou asociací cheerleaders vyhlášena
nejlepší peewee České republiky, Sabiny Ma-
charové, trojnásobné mistryně České republiky
v disciplínách Individual, Doubles Freestyle
Pom a Group Stunt Coed, nominovaná Českou
asociací cheerleaders mezi 3 nejlepší juniorky
České republiky a Anety Macharové rovněž
trojnásobné mistryně ČR v disciplínách Dou-
bles Freestyle Pom, Doubles Jazz a Group
Stunt All Girl, vyhlášené Českou asociací che-
erleaders nejlepší seniorkou České republiky. 

Členové týmu se zabývají i jinými koníčky,
ve kterých dosahují skvělých výsledků. Na ex-
hibici proto zazpívala Denisa Křetínská píseň
Million reasons od zpěvačky Lady Gaga.

Velkou zásluhu na výsledcích tohoto týmu
mají zcela jistě trenérky, za jejichž soustavnou
a důslednou práci si zcela jistě zaslouží veliký
obdiv – Radka Babyštová, Lucie Blechová,
Jana Konečná, Tamara Divácká, Romana Got-
tvaldová, Pavla Přichystalová, Renata Martín-
ková, a hlavní trenérka a zakladatelka celého
týmu Mgr. Renáta Macharová. Renata Martín-
ková získala čestné uznání za práci s mládeží
v anketě Sportovec roku 2017 města Slavkov
u Brna a Mgr. Renáta Macharová byla Českým

Novoroční exhibice Glitter Stars 
olympijským výborem a Českou asociací che-
erleaders za svou činnost oceněna jako nejlepší
trenérka cheerleadingu České republiky.

Celou akci moderovala bývalá členka týmu
Michaela Hudcová, o kvalitní reprodukci
hudby a osvětlení se postaral DJ Jarek a video-
záznam z celé akce výtečně zachytil Jan Kolo-
fík. Poděkování patří i celému realizačnímu
týmu, který se na přípravě této exhibice podílel,
dále všem členům týmu Glitter Stars za před-
vedené výkony a příkladnou reprezentaci školy,
města Slavkova u Brna a České republiky
v rámci Evropy a světa. V roce 2018 jim pře-
jeme opět mnoho úspěchů, které nám přináší
velikou radost. Všem divákům a vzácným hos-
tům děkujeme za vytvoření skvělé atmosféry.

Tento velmi krásný a náročný sport nelze
provozovat bez technického zázemí a finanční
pomoci. Proto tímto Glitter Stars děkuje ZŠ
Slavkov u Brna, Komenského náměstí, městu
Slavkov u Brna a všem sponzorům za stálou
podporu.

Velkým úspěchem je, že se pět členů Glitter
Stars na základě konkurzu dostalo do reprezen-
tace České republiky. V rámci národního týmu
CN-CT budou v dubnu hájit barvy České repu-
bliky na Mistrovství světa v USA. Určitě
všichni budeme držet pěsti, aby jejich umístění
bylo co nejlepší. V Orlandu bude soutěžit Ža-
neta Čermáková, Sabina Macharová, Tomáš
Přichystal, Láďa Růžička a Aneta Macharová.

V pátek 9. 2. svým vystoupením členové
Glitter Stars otevírali zahajovací ceremoniál na
Olympijském festivalu v Brně a během Zim-
ních olympijských her se bude tým ještě něko-
likrát účastnit doprovodných akcí na výstavišti
v Brně. GS

Exhibice Glitter Stars • Foto: archiv GS Exhibice Glitter Stars • Foto: archiv GS

Fotografie z exhibice najdete na www.veslavkove.cz
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Podrobný program kina Jas najdete na 

www.veslavkove.cz

V letošním lednovém čísle Slavkovského
zpravodaje vyšel příspěvek o bezplatném za-
půjčení plastových svozových nádob (hnědých
popelnic) na biologicky rozložitelný odpad. Ne
každý se s uvedenými informacemi důkladně
seznámil a mezi občany se šíří určité dezinfor-
mace.

Z tohoto důvodu opakovaně oznamujeme,
že v měsíci únoru se tyto nádoby vydávají
v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu
v termínech 5., 7., 12., 14., 19., 21, 26. a 28.
února od 13 do 17 hodin v areálu provozovny
Technických služeb na ulici Československé
armády 1676. Ten, kdo odevzdal vyplněný
kupón na tyto nádoby již v roce 2016 a 2017,
byl zaregistrovaný v elektronické databázi ža-
datelů a nemusí opakovaně žádat. Nový zá-
jemce vyplní žádost zveřejněnou v lednovém
čísle a předá ji na podatelnu městského úřadu
na adrese Palackého náměstí (č.p. 65 –
OPRAVA v textu ústřižku žadatele).

Každá domácnost si může požádat jak
o svozovou nádobu, tak o kompostér. Nové žá-
dosti přijímáme do výše počtu volných kapa-
cit. S výdejem současně mapujeme počet
žadatelů v jednotlivých ulicích a na základě
objektivně vydaného počtu stanovíme svozové
termíny v jednotlivých částech města. O těchto
budeme veřejnost před zahájením svozové se-
zony včas informovat. Kompostéry budou
k dispozici až koncem června. Konkrétní ter-
míny jejich výdeje oznámíme s dostatečným
časovým předstihem.

Za TSMS Petr Zvonek

Nádoby na biologicky rozložitelný odpad

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMAZDARMA  
do sběrné nádoby EKOLAMP do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Není to běžný spolek. Naopak – dámy,
které vytrvale navštěvují starší občany našeho
města a organizují vítání občánků do života,
jsou  neobyčejně houževnaté a zapálené.
Našim  občanům již udělaly mnoho radosti,
zahnaly smutek i samotu. Každým rokem
navštíví kolem 160 Slavkovanů, a to nejen

v našem městě, ale i v okolních domovech pro
seniory. Za toto všechno patří všem deseti
členkám Sboru pro občanské záležitosti velký
dík.

Dovolte mi, abych poděkování směřoval
nyní jedné konkrétní dámě – paní Miroslavě
Vymazalové, která spolek dlouhodobě vedla

Poděkování Miroslavě Vymazalové za vedení
Sboru pro občanské záležitosti

a vložila do něj mnoho energie. Letos na za-
čátku roku se rozhodla své žezlo předat do
dalších, minimálně stejně zapálených rukou,
paní Haně Červinkové. Přeji jí nejen energii
a sílu pro konání dobrých skutků, ale zejména
pevné zdraví.

Michal Boudný, starosta města

Miroslava Vymazalová se starostou města Michalem Boudným • Foto: archiv MÚ Michal Boudný a Hana Červinková, nová předsedkyně spolku • Foto: archiv MÚ

Nádoby na biologicky rozložitelný odpad • Foto: archiv TSMS
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Každý rok pořádá naše MŠ pro děti spo-
lečný karnevalový rej. A tak ani letošní školní
rok nebyl žádnou výjimkou. Akci předcházely
pečlivé přípravy v rámci jednotlivých tříd, kde
se děti blíže seznamovaly se svátkem zvaným
Masopust. Povídaly si o lidových tradicích,
o předělu mezi zimou a jarem, popisovaly vy-
obrazené kostýmy jednotlivých maškar, ale
hlavně bylo ve všech třídách opravdu veselo.
Hrály se masopustní hry, tancovalo se s me-
dvědem, z modelíny se tvořily jitrnice i ko-
blížky. Výzdoba školy odrážela zručnost
i kreativitu jednotlivých dětí. Nejrůznější
masky, pestrobarevné masopustní čepice
a brýle byly důkazem veselých masopustních
taškařic. Rozpustilou náladu vyčarovaly i ma-

sopustní říkanky a tanečky. Nesmíme však za-
pomenout ani na domácí přípravu a velmi dů-
ležitou pomoc rodičů při plánování a výrobě
kostýmů pro děti.

A jak takový společný karneval nakonec vy-
padal? Ve středu 31.ledna 2018 přišly děti do
tříd už nastrojené v kostýmech nejrůznějších
princezen, kouzelných víl, kočiček, policistů,
pestrobarevných motýlků, udatných kovbojů,
kuchařů, klaunů, neohrožených filmových hr-
dinů a do dalších nádherných masek.

Po svačince za námi přijelo divadlo Sluneč-
nice a celá MŠ se tak mohla shromáždit ve
školní tělocvičně.  Stačilo jen pár chvil na to,
aby se děti rozkoukaly a pak už nic nebránilo
ponořit se do zápalu tance a zpěvu. Tančilo se

Karnevalové veselí v MŠ Zvídálek

ve dvojicích i ve skupinkách, písničky z pohá-
dek střídaly rytmy disko a děti předváděly nej-
různější taneční kreace s takovou chutí, že se
přidávaly i paní učitelky. Zkrátka bylo to
hodně veselé, zábavné i legrační dopoledne.
Naše karnevalové řádění jsme si všichni pa-
třičně užili. A kdyby nepřestala hrát hudba, tak
bychom odtud snad ani neodešli.

Všem dětem to zkrátka i letos na karnevale
moc slušelo. A za to patří všem rodičům ještě
jednou velký dík, nejen od jejich dětí, ale i od
paní učitelek z jednotlivých tříd, které se už teď
těší na další spolupráci.

Marie Vránová, Jitka Bajerová, třída Kuřátka

V březnu je pro Vás v SC Bonaparte při-
pravena komedie „Nebyla to Pátá, byla to
Devátá“, ve které se představí Jana Švan-
dová, Rudolf Hrušínský a Josef Carda. Tato
trojice aktérů sehraje na jevišti brilantní
představení. 

Josef Carda jako Prokop zůstal věrný no-
váckému přízvisku Retarda, protože proti mi-
lostným atakům Evy je zcela bezmocný.
Rudolf Hrušínský coby manžel Mario drží nad
milostnými výstřelky své ženy bohorovný
nadhled, neboť pro jeho postavu jsou vysvo-
bozením. Tato hra je opravdovou peckou, kde

se řeší milostný trojúhelník a kde Švandová
nabádá milence Cardu, aby zabil jejího man-
žela. Hra „Nebyla to Pátá, byla to Devátá“ má
v sobě erotický náboj a jiří Menzel o ní říká:
„To je pro mne ten správný „bulvár“. Divadlo
bez „velkých myšlenek“, o to blíž k poznání
člověka.“ 

Toto představení můžete zhlédnout 8. března
2018 od 19 hodin. Vstupenky rychle mizí,
proto neváhejte a zarezervujte si je na webu
www.zamek-slavkov.cz/predprodej nebo
osobně na Informačním centru Slavkov
u Brna. Těšíme se na Vás! ZS-A

Nebyla to Pátá, byla to Devátá

Karneval v MŠ Zvídálek • Foto: 3x archiv školy
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

V měsíci březnu se uskuteční u příležitosti
zahájení sezóny 2018 na zámku Slavkov vý-
stava výtvarných prací žáků z Mateřské školy
speciální, základní školy speciální a praktické
školy Ibsenka Brno, příspěvkové organizace.
Tato škola vzdělává žáky s mentálním posti-
žením, souběžným postižením více vadami
a žáky s poruchou autistického spektra. Sou-
částí speciálního vzdělávání je i systém uce-
lené rehabilitace, v jehož rámci je žákům
nabízena mimo jiné logopedie, arteterapie,
 canisterapie, bazální stimulace a metoda sno-
ezelen. 

Tvorbu žáků této školy zná především veřej-
nost města Brna z pravidelných výstav v Domě
pánů z Lipé, Mahenova divadla, Knihovny Ji-
řího Mahena a dalších výstavních prostor.

Výstava ve městě Slavkov u Brna má
nejen představit tvorbu žáků se zdravotním
postižením mimobrněnské veřejnosti, ale
i podělit se o radost z tvorby charakteristické
dětskou obrazností. V obrazech návštěvníci
výstavy objeví vedle pozitivního vnímání
světa i osobitý rukopis žáků, barevnost, city
či emoce.

Prohlédnout si výstavu výtvarných prací
na téma Momenty jara lze od 22. března
2018, kdy bude zahájena slavnostní vernisáží
v 16 hodin v Salle terreně zámku Slavkov, až
do konce měsíce dubna. Příběhovost obrazů
a výtvarná tvořivost žáků ze speciální školy
Ibsenka v Brně bude jistě krásným zážitkem
v prvních dnech jara. 

ZS-A

Výstava Momenty jara  

Zámek Slavkov – Austerlitz děkuje všem
příznivcům a dárcům za věnované předměty.
V roce 2017 se muzejní sbírkový fond rozrostl
o 196 přírůstkových čísel, což představuje 793
předmětů. Všechny sbírkové předměty byly zí-
skány výhradně jako dary. Kromě dárců ze
Slavkova u Brna, přispěli rovněž dárci z Brna,
Otnic, Rousínova a Zbýšova.

K zajímavostem v nových akvizicích patří
zejména luxusní psací souprava z onyxu z 20.
let 20. století, vojenské mapy z 30. let 20. sto-
letí či forma na výrobu klobouků, na které se
pomocí jednoduchého mechanismu dalo vyrá-
bět několik velikostí klobouků.

K raritám patří sběratelské album s kartič-
kami měst a jejich znaků, které vydávala praž-
ská továrna na výrobu čokolády Orion;
kulovitá nádobka, která zamezovala samovol-
nému rozmotání klubka vlny nebo cestovní
mini žehlička o délce 15,6 cm.

K dalším zajímavostem patří rovněž ozdo-
bný tisk České státní hymny, busta Miroslava
Tyrše, jezdecké ostruhy s kolečkem, či fran-
couzský módní časopis z r. 1938. 

V nových akvizicích jsou zastoupeny tyto okruhy
předmětů: 

Archeologie – torzo pískovcového reliéfu z lokality Zámči-
sko v Kobeřicích, 

Fotografování – soubor kovových kazet na skleněné ne-

gativy, fotografické pohlednice J. Kociana ze Slavkova,
album s fotografiemi,

Hodiny – budíky,
Hračky – domino, dětská koloběžka, hra „Blechy“, plechová

želva vyr. československou firmou Kovap, panenka v bre-
taňském kroji, panenka tmavé pleti pod palnou, malá ple-
chová panenka, dřevěná hračka na kolečkách, 

Laboratorní potřeby – hladítko,
Mapy – Ottův zeměpisný atlas, vojenské mapy z 30. let 20.

stol., Neubertovy mapy, školní mapy
Mince – 1 hal z r. 1958,
Napoleonika – papírové archy s postavami vojáků z napo-

leonského období, pozvánka na odhalení pamětní desky
Napoleona I. v Brně, propagační brožury k napoleonskému
období, Vyškovské noviny se zvláštní přílohou věnovanou
výročí bitvy u Slavkova, medaile s Napoleonem – hliník, 

Nářadí – kleště,
Obuv – důstojnické holínky s dřevěnými napínáky, jezdecké

ostruhy s kolečkem
Oděvy – kravata býv. SSM, dětské oblečení, forma na výrobu

klobouků, součásti kroje,
Písemnosti – Kalendář hospodyňky z r. 1907, obal knihy

obch. domu Ant. Znebejánka ze Slavkova, slavkovské po-
zvánky a tiskopisy, ozdobný tisk České státní hymny, ro-
dinné doklady, časopisy pojednávající o T. G. Masarykovi,
Janu Masarykovi, Edvardu Benešovi a dalších osobnos-
tech, plesové taneční pořádky, franc. módní časopis
z r. 1938, korespondenční lístky adresované slavkovskému
notáři Janu Stichovi, osobní památník z let 1936-1985,
program rychlostního závodu motocyklů ve Slavkově
u Brna v roce 1963, rodinné pozůstalosti, další různé pí-
semnosti,

Plakáty – produkce ZS-A, OF z r. 1989,

Poděkování dárcům
Plechovky – od pochutin, od střelného prachu,
Pohlednice – Slavkov u Opavy, Vyšný Slavkov, Veľký Slav-

kov, Slavkov u Brna,
Porcelán – lázeňské pohárky
Psací potřeby – psací souprava z onyxu, kolébka na vysou-

šení inkoustu, pastelky firmy FABER, lahvička s inkoustem,
pera, pravítka a křivítka,

Reklama – informační tabule lékaře, restaurační reklamní
tabule, hrnky reklamní, láhev slavkovského pivovaru, 

Různé – busta Miroslava Tyrše, pudřenka, nádobka na
klubko vlny, střihy a vzory na vyšívání chodského kroje,
pocínovaný měděný kalíšek s carským znakem, rokem
1889 a nápisem v azbuce, plynová maska zn. Fatra, sbě-
ratelské album s kartičkami měst a jejich znaků, 

Sklo – láhev od sodovky z Klobouk u Brna, lahvička s etike-
tou „Drogerie Josef Paul, Slavkov u Brna“, sklenice na
nožce se znakem Slavkova u Brna, 

Sport – brusle „šlajfky“, 
Šicí stroj - zn. Astra,
Textilie – ručně háčkované záclonky, ubrusy
Turistika – cestovní kufr zn. Vulkan, upomínkové turistické

přívěsky,
Vybavení domácnosti – smaltovaný džbán, kořenky, ka-

meninová nádoba na hořčici, miskové váhy, sada závaží,
kameninové a porcelánové talíře, příbory, mlýnek na mák,
cestovní mini žehlička, vysavač Standard, 

Známky – poštovní známky s příležitostnými razítky.

Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou děkuje
všem dárcům za obohacení sbírkového fondu a sou-
časně také kulturního dědictví města Slavkova,
které tak zůstane uchováno pro příští generace.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

V letošním roce se město
a zámek Slavkov – Austerlitz pre-
zentovali hned na dvou meziná-
rodních veletrzích cestovního
ruchu – v Brně to byl Regiontour
18. 1. až 21. 1. 2018 a v Praze
potom Holiday World v termínu
15.–18. 2. 2018. Naše prezentace
probíhala na pultu „Brno a okolí“
v rámci stánku Jihomoravského
kraje. 

Veletrh Regiontour patří k nej-
navštěvovanějším a největším
svého druhu v Česku. V letošním

Veletrhy cestovního ruchu
roce se zde prezentovalo 860
vystavujících firem z 26 zemí,
akreditovalo se 256 novinářů (z
toho 22 zahraničních z Maďar-
ska, Polska, Rakouska a Slo-
venska) a za čtyři dny si veletrh
prohlédlo přes 30 tisíc návštěv-
níků.

Děkujeme za milá setkání
s některými z Vás a budeme se
těšit na další shledání, a to
třeba už 22. března na Slavno-
stním zahájení sezony zámku.

ZS-AVeletrh cestovního ruchu • Foto: archiv ZS-A

Jarní motiv • Foto: archiv Ibsenky
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I letos vyhlásil Zámek Slavkov – Austerlitz
literární soutěž – tentokráte na téma Tajemství
slavkovského podzemí. Soutěž byla rozdělena
do 2 kategorií dle věku studentů, a to I. kate-
gorie 6 až 11 let (1.–5. ročník ZŠ) a II. katego-
rie 12 až 15 let (6.–9. ročník ZŠ).

A výsledky?

I. kategorie
1. Čtveráček Filip, ZŠ a MŠ Znojmo
2. Matušková Julie, ZŠ a MŠ Podolí
3. Kučerová Martina, Dvořáčková Petra, ZŠ

Němčany
II. kategorie
1. Kubíček Ondřej, ZŠ a MŠ Dolní Loučky

Známe vítěze literární soutěže na téma

Tajemství slavkovského podzemí!
2. Kučerová Michaela, ZŠ Kuželov
3. Čtvrtníček David, ZŠ a MŠ Dolní Loučky

Oficiální předání cen vítězům v každé kate-
gorii proběhne ve čtvrtek 22. března 2018
v 16 hod. v Historickém sále ZS-A v rámci za-
hájení sezony.

Všem vítězům gratulujeme! ZS-A

II. kategorie, autor: Ondřej Kubíček 

Poklad
Jsme v době těsně po bitvě tří císařů a hlavní

hrdina Vojtěch, syn chudého kováře, zrovna
ukoval krásnou podkovu. Vojtěch s otcem
uměli kovat krásné výrobky, ale stejně jim to
moc nevynášelo. A Vojtěch často snil o bohat-
ství. Proto si přivydělával u starého kupce, kte-
rému pomáhal s těžkými bednami. Když
jednou nesl těžkou krabici, vypadl z ní potr-
haný kus papíru. Vojtěch ho sebral a zašel
s ním za kupcem. Ten mu řekl: „To je perga-
men, který tě dokáže podle pověsti dovést
k tajnému vchodu do podzemních chodeb pod
slavkovským zámkem. Bohužel, nikdo neví,
kde se vchod nachází a co slavkovské podzemí
ukrývá. Já jsem už starý na dobrodružství
a potom – je to stejně jenom pověst.“ 

Ale Vojtěch se nechtěl nechat odbýt. Roz-
hodl se, že záhadu rozlouskne sám. Začal uva-
žovat. Na pergamenu bylo napsáno: „Další
kousek skládanky nalezneš u velkého kola.“
Vojtěch se zamyslel a najednou vykřikl: „To
určitě myslí velkou kašnu na náměstí, ta vy-
padá jako kruh.“ Rozběhl se směrem k náměstí
a netrvalo dlouho a stál před kašnou. Začal
prohledávat kdejakou skulinu v dlaždicích.
Kontroloval taky ozdoby i sochy, ale nic nena-
šel. Vojtěch si smutně sedl na zem a přitom po-
zoroval kolemjdoucí. Když vtom zahlédl
mlynářského tovaryše, který nesl na zádech
velký pytel s moukou. Najednou zakopl
a všechna mouka se mu vysypala.

Vojtěchovi se rozsvítilo: „No jo! To velké
kolo není kašna, ale opuštěný mlýn!“ Přitom
ho slyšel chamtivý sedlák, který si vyšel na
procházku po městě. Také si všiml Vojtěchova
pergamenu a slyšel něco o slavkovském pod-
zemí „Tam bude určitě poklad“ pomyslel si.
„Tady mu skládanku vzít nemůžu, musím si na
něho počkat u toho mlýna.“ Mezitím už Voj-
těch spěchal k mlýnu, šel pěšky, takže mu to
trvalo o něco déle. Zato sedlák přispěchal
domů a vzal si koně, takže byl u mlýna dřív
a měl dost času, aby našel si úkryt za dřevě-
nými sudy. 

Mezitím nic netušící Vojtěch dorazil
k mlýnu a začal hledat skládanku. Našel starou
botu, pytle, nářadí. A když už si myslel, že nic
nenajde, rozhodl se prozkoumat samotné
mlýnské kolo. Na něm si všiml, že jedna lo-
patka je z jiného dřeva než ostatní. Vyškrábal
se na kolo a lopatku prozkoumal. Našel na ní
malou drážku, vzal si na zemi kousek dřeva
a zarazil ho do drážky. Sice si zadřel pár třísek,
ale drážku vypáčil. Nacházel se v ní další po-

trhaný pergamen. Vojtěch nemohl uvěřit, že
našel další kousek skládanky. Sedlák to
všechno pozoroval a řekl si: „Dnes v noci mu
musím skládanky ukrást.“

Vojtěch si přečetl pergamen, na kterém bylo
napsáno: „Poslední část klíče nalezneš u an-
děla.“ Vojtěch si vzpomněl, že ve městě je hos-
tinec U Anděla. Když přišel k hostinci, už se
stmívalo. Sedlák sledoval Vojtěcha až domů.
Kolem půlnoci se sedlák vplížil k Vojtěchovi
do domu a začal hledat. Vojtěch měl ale perga-
meny dobře schované, takže sedlák nic nena-
šel. Vzteky kopl do stoličky, na které stála váza
a ta spadla na zem. Rachot vzbudil Vojtěcha
a jeho otce. Ti přispěchali celí rozespalí, co se
stalo. Přistihli sedláka, jak jim šmejdí po
domě. Otec běžel pro rychtáře a Vojtěch dostal
za úkol pohlídat nezvaného hosta.

„Vím, kde je poslední kousek hádanky, ale
musíš mě pustit.“ škemral sedlák „Jak víš
o podzemí a o hádankách?“ vyděsil se Voj-
těch. „Viděl jsem tě u kašny, potom tě sledoval
k mlýnu a nakonec až k tobě domů.“ řekl ta-
jemně sedlák. „To už raději povídej rychtáři.“
zasmál se Vojtěch, když viděl přicházejícího
otce a za ním rychtáře. Po krátkém vyšetřo-
vání si rychtář sedláka odvedl a Vojtěch děko-
val andělu strážnému, že ho ochránil před
zlým sedlákem. Vtom Vojtěcha napadlo:
„Možná bylo u anděla myšleno socha anděla
před kostelem a ne hostinec U Anděla.“ Bylo
kolem druhé ráno. Nikam se mu tak brzy ráno
nechtělo, tudíž se Vojtěch rozhodl, že půjde
zase spát.

Ráno Vojtěch šel ke kostelu a tam zamířil
k soše anděla. Poslední pergamen se opravdu
nacházel v soše, v přehybu křídla. Byl tam
ukrytý pergamen a amulet s podivnými orna-
menty. Na pergamenu se kupodivu nenachá-
zela hádanka, ale podrobná mapa, kde se
vchod nachází. Podle mapy se vchod nacházel
na kraji města pod opuštěným domem. Když
Vojtěch přišel na místo, naskytl se mu pohled
na opuštěný dům, který připomínal spíš zříce-
ninu. Uvnitř to vypadalo ještě hůř než zvenku.
Dveře prolezlé červotočem se při otevírání
úplně rozpadly. Byl to vchod do sklepa. Voj-
těch sešel po schodech. Ve sklepě bylo polo-
šero, protože sem prosvítalo světlo rozpadlými
zdmi. Mládenec si všiml nápadně velké dře-
věné skříně. Vojtěch ji s námahou otevřel. Byla
prázdná, ale skrz rozpadlou stěnu skříně uviděl
dveře. Odstrčil skříň stranou. Dveře měly
místo zámku ornamenty stejné jako na amu-
letu. Vojtěch celý rozčilený odemkl dveře. 

Nenašel tam ani zlato, ani diamanty, jak si
přál. Objevil tam kamennou rakev. Na ní bylo

Vítězná práce soutěže Tajemství slavkovského podzemí
vytesáno: „Zde odpočívá moudrý mudrc Sol-
veig, který žil LP 1614–1705.“ Vojtěch se vrhl
na rakev s domněním, že uvnitř bude mudrcův
poklad. S vypětím všech sil odsunul víko a sta-
nul tváří v tvář zbytkům mudrcova těla. Zamra-
zilo ho, ještě nikdy neviděl mrtvolu tak
zblízka. V rakvi kolem mudrcova těla ležely
knihy a pergameny. Vojtěch byl zklamaný, pro-
tože nenašel poklad, ale knihy. Potom ale našel
zapečetěný pergamen. Mládenec si pomalu
přečetl toto poselství: „Vědět je víc než vlast-
nit.“ Vojtěch se zamyslel a pochopil, že je to
vlastně pravda. Vrátil se domů a s otcem od-
nosili domů všechny knihy. Vojtěch si v nich
každý den četl, vzdělával se a stal se z něj
velmi vážený úředník.

Hvězdné manýry
Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá

a bláznivá fraška, že by se za ni nemusel stydět
ani mistr tohoto žánru Feydeau. Lístky na před-
stavení, které se uskuteční 12. dubna od 19
hodin v SC Bonaparte, zakoupíte na IC Slav-
kov u Brna od 290 Kč. Rezervace možná na
www.zamek-slavkov.cz/předprodej. Herci z di-
vadelní společnosti Háta se na Vás těší! ZS-A
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Program kina Jas – březen
sobota 3. března, 19.30 hodin
BLADE RUNNER 2049
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie dlouho ukryté tajemství,
které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání
po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let nezvěstný… Režie:
Denis Villeneuve. Hrají: Ryan Gosling, Harrison Ford, Sylvia Hoeks, Ana de Armas, Robin Wright, Jared Leto. Žánr: Sci-fi/Thriller
163 minut, přístupný od 15 let, český dabing, vstupné 80 Kč

neděle 4. března, 16.30 hodin
MIMONI
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi
s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich konečně, a především zcela zaslouženě dělá hlavní
postavy jejich vlastního příběhu. Promítáním této pohádky se završí letošní dětský karneval, který bude právě ve znamení Mi-
moňů. Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin. Žánr: Animovaný/Rodinný
91 minut, mládeži přístupný, český dabing, vstupné 65 Kč

sobota 10. března, 19.30 hodin
ISHORTS: OSCAR – HRANÉ FILMY
Jako každý rok vám iShorts přináší všechny animované i hrané krátké filmy, které se budou ucházet o cenu Akademie. Přijďte
si tipnout, kdo bude příští  Spielberg nebo Scorsese! Žánr: Krátkometrážní/Artový, vstupné dobrovolné

neděle 11. března, 19.30 hodin
ISHORTS: OSCAR – ANIMOVANÉ FILMY
Jako každý rok vám iShorts přináší všechny animované i hrané krátké filmy, které se budou ucházet o cenu Akademie. Přijďte
si tipnout, kdo bude příští  Spielberg, nebo Scorsese! Žánr: Krátkometrážní/Artový, vstupné dobrovolné

sobota 17. března, 19.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Filmová trilogie Zahradnictví přichází s posledním dílem, ve kterém se uzavře vyprávění o třech rodinách: rodině leteckého ra-
diotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Nápadník se odehrává na konci 50. let
a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje
generační střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by
mělo vypadat štěstí jejich dětí. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin Finger, Filip Březina,
Gabriela Míčová. Žánr: Drama/Komedie
113 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

neděle 18. března, 16.30 hodin
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně
a ledu, a tak jim chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima. Hlavní hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda,
která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie. Tímto však jejich dobrodružství nekončí! Režie: Alexej Cicilin.
Žánr: Animovaný/Dobrodružný
89 minut, mládeži přístupný, český dabing, vstupné 65 Kč

středa 21. března, 19.30 hodin
ISHORTS: FAMU
Březen bude na Ishorts velmi bohatý. Po slavných Oscarech se v závěru měsíce podíváme na naše mladé talenty a jejich
studentské práce. Nezůstávejte tedy doma a přijďte se podívat na naši mladou krev! Žánr: Krátkometrážní/Artový, vstupné
dobrovolné

sobota 24. března, 19.30 hodin
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších
detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém
vlaku Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. V okamžiku, kdy ve vlaku dojde k záhadné vraždě amerického
obchodníka, každý z nich se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí jeden neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale
pracujícími šedými mozkovými buňkami. A právě tento nejslavnější detektiv na světě, Hercule Poirot, musí závodit s časem,
aby vyřešil smrtící hádanku dříve, než neznámý vrah znovu udeří. Režie: Kenneth Branagh. Hrají: Kenneth Branagh, Johnny
Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz. Žánr: Drama/Krimi
114 minut, přístupný od 12 let, český dabing, vstupné 80 Kč

neděle 25. března, 16.30 hodin
LICHOŽROUTI
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna
– lichá. Ponožkami se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich největšího protihráče, podivínského
a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu velká
dobrodružství. Režie: Galina Miklínová. Žánr: Animovaný/Rodinný
83 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

Iva Hüttnerová

Zahájení sezony na Zámku
Slavkov-Austerlitz

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na
slavnostní zahájení nové sezony Zámku Slav-
kov – Austerlitz, které se ponese v duchu první
republiky. Brány zámku se pro veřejnost opět
otevřou ve čtvrtek 22. března 2018 v 16 hodin
výstavou Svět kostiček, výstavou Ivy Hüttne-
rové a výstavou výtvarných prací žáků z MŠ
a ZŠ speciální Ibsenka. ZS-A

V neděli 11. února 2018 se v sále SC Bona-
parte uskutečnilo dětmi dlouho očekávané
představení M. Nesvadby „Michal je kvítko“.
Celé představení bylo doprovázeno výbuchy
dětského smíchu, písničkami a zábavou s Mi-

chalovou barevnou lepicí páskou, ze které do-
kázal vyrobit nejrozmanitější předměty. Závě-
rem pak následovalo focení a menší
autogramiáda. Věříme, že nás Michal z „Kou-
zelné školky“ zase brzy navštíví! ZS-A

Michal vyprodal celý sál

Michal Nesvadba ve Slavkově • Foto: archiv ZS-A
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Školní kolo zeměpisné
olympiády

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 si žáci naší školy
mohli poprvé poměřit své zeměpisné znalosti.
Dvacet čtyři soutěžících ze šestých až devátých
tříd se zapojilo do školního kola Zeměpisné
olympiády. Její náplní byla práce s atlasem
a test geografických znalostí. Ve třech katego-
riích si žáci prověřili své schopnosti vyhledá-
vat geografické informace, znalosti o přírodě
i lidské společnosti. Nejúspěšnějšími řešiteli
v kategorii A se stali žáci 6. B Filip Charvát
a Ondřej Opletal, v kategorii B Jakub Janek
a Alžběta Šujanová – oba ze 7. A, a v kategorii
C Libor Tesař z 8. A a Adéla Antošová z 8. B.
Všichni budou reprezentovat naši školu
v okresním kole, které se bude konat v únoru
ve Vyškově. ej

Ve středu 17. ledna se ve Vyškově konalo
okresní kolo Dějepisné olympiády. Letošní
téma se týkalo období první republiky. Soutě-
žící tedy odpovídali na otázky z dějin, kultury,
politiky, hospodářství, ale třeba i módy v Če-
skoslovensku v letech 1918–1938. Naši školu
reprezentovali Libor Tesař z 8.A a Zbyněk Při-
bilík z 8.B, kteří nejlépe uspěli ve školním
kole. Také v okresní soutěži zúročili svou peč-
livou přípravu a prokázali své nevšední děje-
pisné znalosti. Mezi více než třiceti

soutěžícími z ostatních základních škol i více-
letých gymnázií našeho okresu vybojovali
krásné sedmé (Zbyněk) a třinácté (Libor)
místo. Jejich úspěch je o to cennější, že oba
jsou osmáci a učivo o první republice v hodi-
nách dějepisu ještě neprobírali. Všechno, co
věděli, si tedy sami nastudovali. Oběma gratu-
lujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy. Věříme, že příští rok se olympiády
opět zúčastní a tentokrát třeba obsadí i příčky
nejvyšší. pp

Okresní kolo Dějepisné olympiády

Slavkovská bitva
na ZŠ Tyršova

Přednáška historika Mgr. Martina Ráji, která
proběhla v naší škole dne 18. ledna 2018, ne-
byla jen o jednom z nejvýznamnějších střetnutí
napoleonských vojsk známém jako bitva tří cí-
sařů. V jejím průběhu
měli žáci možnost
dozvědět se zajíma-
vosti ze života císaře,
stratéga a vojevůdce
Napoleona Bonapar-
teho, vyslechnout
specifika jeho kari-
érového postupu, pro-
hlédnout si na mapě
rozestavění a postup
francouzských i spo-
jeneckých vojsk při
bitvě u Slavkova
a pochopit vítězný
útok Francouzů stře-
dem, všeobecně
známý jako tzv. lví
skok. Nedílnou sou-
částí výkladu byla
i možnost prohlédnout si dobové zbraně. Délka
vyučovací hodiny neumožnila pokračovat
v objasnění témat, o které sami žáci projevili
zájem, např. o slavkovském pokladu nebo
o ošetřování a léčbě raněných, nezbývá proto
než doufat, že pana Ráju nevidíme na naší
škole naposledy. lh

V sobotu 20. ledna 2018 se konal již 25. ples
ZŠ Tyršova. Slavnostně ho tradiční polonézou
zahájili žáci 8. a 9. ročníku. Poté se již plesová
zábava rozjela naplno. K tanci i poslechu hrála
vyškovská skupina Panorama a taneční parket
se brzy zaplnil do posledního místečka. Náv-
štěvníky plesu kromě dobré hudby potěšila jistě
i bohatá tombola, v níž kromě mnoha drobněj-
ších nechyběla ani řada velmi hodnotných cen.
Šťastní výherci si tak mohli domů odnést např.
televizi, iPod, robotický vysavač, poukaz na zá-

jezd nebo třeba sadu kvalitního vína. Avšak ani
ti, kteří tentokrát neměli šťastnou ruku a nic ne-
vyhráli, jistě nelitovali, že na ples přišli.

Poděkování patří všem sponzorům a dár-
cům, kteří přispěli do tomboly, rodičům a čle-
nům Spolku rodičů a přátel ZŠ Tyršova za
pomoc při přípravě plesu, slečně Veronice Be-
ránkové, která letos s našimi žáky polonézu na-
cvičila, i paní učitelce Tihelkové a jejím
žákyním tanečního oboru ZUŠ za zpestření
programu. zšt

25. školní ples ZŠ Tyršova

Kdo je nejvýš –
in English?

Ve dnech 16. a 18. ledna 2018 se na Tyr-
šovce uskutečnilo klání mezi žáky osmých
a devátých tříd v anglickém jazyce. Na patnáct
soutěžících čekal gramatický test, poslech
a hlavně rozhovor na vylosované téma, ve kte-
rém se hodnotila výslovnost, obsah, slovní zá-
soba atd. Ve velmi těsném souboji získali
postup do okresního kola osmáci Martin Vé-
voda a Gabriela Floriánová.

We will cross our fingers for them. zšt

Tradiční polonéza • Foto: archiv školy

Tradiční polonéza • Foto: archiv školy

Martin Rája
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V pátek 2. února se konal již tradiční ples
naší školy, který zahájili polonézou žáci 9. roč-
níku. Letos se přípravy polonézy ujala paní uči-
telka Martina Tesaříková. A myslím, že bylo na
co koukat. Chlapci odění ve společenském ob-
leku, který doplňovaly bílé rukavičky, zcela
bravurně provedli své spolužačky v nádherných
bílých šatech. Této podívané však předcházely
hodiny tvrdé dřiny v gymnastickém sále. Dva-
krát v týdnu se celé dva měsíce, hodinu před
začátkem vyučování, pracovalo na tom, aby se
úvod našeho plesu povedl.

Aby se však celý ples vydařil, tak bylo nutné
odvést spoustu další práce při jeho přípravě.

Nebylo to jen zajistit sál, kapelu, označení
stolů, termín plesu, ale byla to hlavně spousta
práce při přípravě tomboly. S tou nám vydatně
pomáhá Spolek rodičů a přátel školy.  Věřím,
že se našim hostům ples líbil a odcházeli z něj
spokojení. 

Děkuji všem kolegyním a kolegům za pří-
pravu této společenské události a za zajištění
jejího zdárného průběhu. Dále děkuji všem dár-
cům z řad rodičů, kolegů, firem ze Slavkova a
okolí, za jejich dar do bohaté tomboly. Výtěžek
z plesu půjde na účet Spolku rodičů a přátel, ze
kterého přispíváme našim žákům na odměny a
na akce související s jejich vzděláváním. zšk

Ples školy

Netradiční zimní olympiáda
Dne 25. ledna 2018 se v naší ŠD při ZŠ Ko-

menského uskutečnila první letošní akce – Ne-
tradiční zimní olympiáda. O co vlastně v naší
„hec“ olympiádě vlastně šlo?

Všech pět oddělení ŠD se za soutěživé nálady
odebralo do gymnastického sálu, kde si je vy-
chovatelky rozdělily do čtyř družstev. Jako první
si děti vyzkoušely „rychlobruslení“, kde bylo je-
jich úkolem co nejrychleji zdolat dráhu s no-
hama na kartonu a samozřejmě napodobovat
pohyb jako při bruslení. Potom následovaly
„sáně a boby“, kdy se děti navzájem tlačily na
molitanových podložkách k metě a zpět. Z jejich
rozesmátých tváří bylo zřejmé, že jich to velice
bavilo.Za zvuku smíchu a radosti jsme se spo-
lečně přesunuli k poslední zábavné disciplíně-
„lyžování“. Ve školní družině máme totiž dvoje
dřevěné lyže upravené právě pro tuto netradiční
olympiádu. Vždy pět členů z družstva si „nasa-
dilo“ lyže a na povel „pravá, levá“ se posouvali
po dráze. Když se v této disciplíně vystřídaly
všechny děti, odešly jsme zpět do svých oddě-
lení. Zde paní vychovatelky společně vyhodno-
tily výsledky těchto zábavných a zároveň
napínavých soutěží. Všichni vítězové i účastníci
byli oceněni diplomem a sladkou odměnou.

Věříme, že si tuhle opravdu netradiční zimní
olympiádu děti užily stejně jako paní vychova-
telky. Už teď se všichni společně těšíme na další
akce! Za kolektiv vychovatelek ŠD

Kristýna Maradová a Táňa Hašková

V únoru uplynul rok od zahájení dvouletého
projektu, jehož cílem bylo zajistit do školy pe-
dagogického pracovníka, který by vykonával
práci školního psychologa a speciálního peda-
goga. Na tuto pracovní pozici nastoupila paní
magistra Martina Macháňová, která dělala tuto
práci několik let v Brně ve školách, školských
zřízeních a i v jiných institucích. Po roce práce
si myslíme, že můžeme tuto novinku ve škole
krátce zhodnotit. 

V našich končinách jsme první školou, která
zavedla do svého vzdělávání tento typ pedago-
gického pracovníka a tak jsme museli z po-
čátku překonávat různá drobná úskalí spojená
s touto změnou. Abychom to zvládli co nej-
dříve, míváme s paní magistrou pravidelné mě-
síční schůzky, kde naši spolupráci
vyhodnocujeme a stanovujeme si úkoly na

další období. Během roku se nám ukázala jed-
noznačná potřebnost této pracovní pozice v tak
velké škole jako je ta naše. Paní magistra nám
pomáhá s diagnostikou tříd a žáků. Konzultuje
s žáky jejich problémy a radí jim, jak přistu-
povat ke školní práci, aby se jejich výsledky
zlepšili. Řeší i případné vztahové problémy
mezi účastníky vzdělávání. Vede dyslektické a
intervenční skupinky a předmět speciálně pe-
dagogické péče. Na pravidelné návštěvy se
svými dětmi u ní si zvykli i rodiče.

Protože projekt bude pokračovat už jen
jeden rok, tak již nyní pracujeme na podání no-
vého projektu, který by nám tuto pracovní po-
zici ve škole zachoval a umožnil nám tak
poskytovat požadované vzdělávání v naší škole
na kvalitní úrovni.

Vladimír Soukop, ředitel školy

Školní psycholog a speciální pedagog

Žáci devátého ročníku zatancovali polonézu • Foto: archiv školy

Olympiáda v ŠD • Foto: archiv školy
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Milí příznivci divadla, představujeme vám
nový divadelní projekt, který krystalizuje již
nějaký čas, nyní dostal svoji podobu a nese
název DIVADELNÍ NÁVRATY. Jedná se
o promítání záznamů divadelních her slavkov-
ského Divadelního spolku, který za necelé tři
roky oslaví své 20. výročí. Divadelní návraty
budou nejen možností zavzpomínat, ale
hlavně představit Divadelní spolek v jeho his-
torii, protože ne každý viděl všechna předsta-
vení našich ochotníků, a zdaleka ne
představení z dřívějších let.

V Divadelních návratech se budete moci
vrátit nazpět a vidět současné i bývalé herce.
Hodně záznamů nabízí i pohled mezi diváky,
kdy uvidíte sami sebe, ale i ty starší, kteří již
mezi námi nejsou, nebo své dospělé děti jako
tehdejší dětské diváky. Jednotlivé díly Diva-
delních návratů budou vzestupné, od nejstar-
ších po nejmladší hry. Uvidíte, jak soubor
začínal a postupem času zrál.

Možná že někteří z vás si ještě nostalgicky
vzpomenou na divadlo Simsala Bim, a možná
jsou i tací, kteří nevědí, že ono uskupení a Di-
vadelní spolek jsou vlastně jeden a týž soubor,
který původně pod názvem Farní divadlo Sim-
sala Bim, jak už je patrno z názvu, vznikl
v r. 2001 jako dětské divadlo na půdě římsko-
katolické farnosti a v roce 2015 se dle nového
občanského zákoníku transformoval do sou-

časného Divadelního spolku. Prvních 10 let
hrál soubor na improvizované scéně farního
sálu, kde měl poměrně bohatou a stálou divác-
kou základnu. Do širšího povědomí Slavko-
váků začal soubor pronikat od r. 2011, kdy ke
svému desátému výročí uspořádal víkendové
Shakespearovské dny, na nichž se představil
v nabitém sále Společenského centra Bona-
parte a sklidil velký úspěch. Paradoxně na
svém tehdejším vrcholu se soubor začal roz-
padat, protože někdejší děti dospěly k maturi-
tám a rozběhly se do světa na vysoké školy.
Definitivní rozpad souboru zachránil plošný
nábor nových, zvláště dospělých herců a člen-
ská základna tak získala věkovou plastičnost.

Za 17 let své existence soubor vyproduko-
val na čtyři desítky větších či menších her,
pásem a scének. Většina her byla zazname-
nána a vy ji budete moci vidět v již zmíněných
Divadelních návratech, a to 1x za měsíc dru-
hou nebo třetí neděli v měsíci. Promítání bude
probíhat v sále Pastoračního centra římskoka-
tolické farnosti, tam kde soubor začínal a kde
v posledních letech pravidelně probíhají Diva-
delní kavárny. Sál bude upraven jako kino s 80
místy, kde díky multimediální technice budete
moci filmové záznamy sledovat. Záznamy her
budou pro zájemce doplněny např. krátkým
filmem o vzniku hry, jinou verzí, vzpomíná-
ním na veselé příhody, či rozhovory s herci.

Divadelní návraty

Vstup bude volný a rychlost obsazení míst
bude záviset jen na divácích, neboť sál se bude
otevírat 30 minut před začátkem (ve 14.30
hod) a poslední diváci budou vpuštěni 3 mi-
nuty před začátkem. Začátek promítání bude
vždy v 15 hodin. Termíny Divadelních návratů
budou uváděny v předstihu ve Zpravodaji a na
těchto webech: veslavkove.cz, divadloslav-
kov.cz, farnostslavkov.cz

1. díl Divadelních návratů odstartuje 11.
března: promítneme dva filmy dokumentující
v přehledu ukázky všech her od začátku do
současnosti, abyste si udělali jasno které hry
budete chtít určitě vidět. Pouze zde budete
moci vidět i ukázky z her, které se nedocho-
valy celé (délka 1. dílu je 68 minut).

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.
LN

Divadelní spolek Slavkov u Brna pro vás, své
diváky, připravuje každoročně několik divadel-
ních představení. V dubnu letošního roku uve-
deme světovou premiéru zajímavého projektu.
Jedná se o představení, které vychází z hudeb-
ního CD skupiny Bokomara. (V současné době
tato kapela doprovází na vystoupeních zpě-
vačku Naďu Urbánkovou.) Texty tohoto CD
jsou inspirovány divadelními hrami různých
autorů (Shakespeare, Molière, Čapek, Van-

čura…) S herci Divadelního spolku jsme se po-
kusili převést tento hudební počin do dramatic-
kého tvaru. Ve spolupráci textaře Milana
Jablonského a kapelníka Bokomary Luboše Ja-
vůrka vznikl divadelní projekt, ve kterém uvi-
díte a uslyšíte dialogy a monology z her
Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Lako-
mec, Vančurova Rozmarného léta a další. 

Jste tedy zváni na tuto neobvyklou inscenaci
do hlediště SC Bonaparte. S.O.

Všechny lásky světa...

Výstava obrazů a kreseb
Víta Noska

Vážení přátelé výtvarného umění, po
úspěšné výstavě betlémů přijměte nyní po-
zvání na výstavu obrazů a kreseb pana Víta
Noska, která proběhne v sále Pastoračního
centra římskokatolické farnosti (budova fary)
v neděli 4. března dopoledne v 9.30–11.00
hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin. Na vý-
stavě budete moci shlédnout obrazy a kresby
realistické i z malířovy fantazie a také tužko-
kresby a perokresby. 

Pan Vít Nosek pochází z Kroměřížska, ale
ve Slavkově bydlí již 27 let. Kreslení se věnuje
přes 40 let. Počátky jeho tvorby jsou charakte-
ristické realistickou malbou podle předlohy,
později se začal věnovat kresbě a malbě z fan-
tazie. Těžiště jeho současné tvorby spočívá
v syntéze abstraktních tvarů a realistického ob-
razu. Ti, kteří se na výstavu nedostanou,
mohou navštívit malířovy stránky obrazyno-
sek.wz.cz. LN

Divadelní kavárna v březnu
Po únorové Kavárně, plné epiky až hororu

v poesii, jsme na březen zvolili básně plné
lásky, něhy touhy po kráse: Večerní písně od
romantického básníka z družiny Májovců, Ví-
tězslava Hálka. Sejdeme se v neděli 18. března
v 16 hodin v Divadelní kavárně. Tento soubor
básní, které vycházely postupně v různých ča-
sopisech sestavil autor do jedné sbírky. Knížka
je plna optimismu a radosti, je psána lehkou
zpěvavou formou, ideální pro naše recitátory.
Hlavním tématem je čistá a šťastná láska. In-
spirací byla básníkova milá, Dorotea Horáč-
ková, jeho příští žena. Jejich syn Ivan Hálek,
byl dědečkem naší oblíbené herečky Jany Ště-
pánkové.

Přijďte si poslechnout verše, které okouzlily
i Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka tak,
že některé z nich zhudebnili. RUB

Dne 26. ledna byl uspořádán třetí sraz býva-
lých zaměstnanců Agry.

Sešlo se nás asi dvacet, zavzpomínali jsme
na krásná léta v jednom z nejvíce obsazeném
podniku(na tehdejší dobu).Vzhledem k chřip-

kové epidemii nás nepřišlo více, ale již nyní
plánujeme na podzim další setkání.

Děkujeme restauraci Bonaparte za výborné
občerstvení a obsluhu.

Mirek a Vendulka

Setkání bývalých pracovníků Agry

Divadelní představení v SC Bonaparte • Foto: archiv 

Bývalí pracovníci Agry • Foto: archiv VA



VÝSTAVBA BYT  
A RODINNÝCH DOM  
VE SLAVKOV  U BRNA

vyberte si sv j
VYSN NÝ D M

vyberte si sv j
VYSN NÝ BYT

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

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st       7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 15 LET S VÁMI

Delta

Realitní služby,
jaké si přejete

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



CITY

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

CELOU OLYMPIÁDU VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ SLEDUJTE S NÁMI



V letošním roce oslaví 
společnost FenStar 25 let 
působení na trhu oken a dveří. 

Za tuto dobu si vybudovala silné
postavení na trhu a své přední místo 
potvrzuje stálým rozvojem a inovacemi nejen ve výrobě.
Výrobní hala s moderním zázemím o celkové ploše
přes 12 000 m2 umožňuje vyrobit více jak 500 ks 
okenních jednotek / den. Plně automatizované linky, 
vývojové centrum, vlastní ohýbací i kašírovací stroje dá-
vají výrobkům FenStar® znak jedinečnosti, kvality, maxi-
mální bezpečnosti a zcela výjimečného designu. FenStar 
se také může pochlubit silným vozovým parkem, který 
zajišťuje dodávky výrobků do více jak 6ti zemí Evropy.

Přijďte se podívat do naší galerie v Hodějicích. Na ploše 
více jak 300 m2 Vám ukážeme všechny výrobky i příslu-
šenství, které FenStar svým zákazníkům nabízí.

www.fenstar.cz

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

Poradenská kancelář

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera

pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

www.fajnpujckamax.cz
www.fajnpujcka.cz
www.faircredit.cz800 888 120

Bezplatná     linka

  Fair Credit 

      Půjčky 
    od 4 000 do 150 000 Kč 

  právě teď !

Co Vám můžeme
 nabídnout:
• zázemí prosperující

 mezinárodní společnosti
• pracovní poměr na dobu

neurčitou
• zajímavou a perspektivní

práci
• možnost osobního

 rozvoje v rámci L&R
Academy

• nástup dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity

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

kandidáty / kandidátky na pozici

TECHNIK BOZP
Co Vás na pracovní pozici  očekává:
• zajištění prevence rizik v oblasti

BOZP a PO
• provádění kalibrace
• spolupráce při validaci
• účast na stavebních řízeních, kolaudacích

Co by Vám nemělo chybět:
• SŠ/VŠ technického směru
• znalost práce s technickou dokumentací

a normami
• být odborně způsobilou osobou v oblasti

BOZP a PO 
• znalost MS Office
• pokročilá znalost AJ nebo NJ slovem

i písmem
• technické myšlení
• schopnost týmové práce
• komunikativnost, pečlivost, samostatnost

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

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.

Prodám

OCELOVOU HALU
60x19x4,5 m

ve Slavkově u Brna.
K demontáži 01/2018–03/2018. Cena dohodou.

Kontakt: 607 913 573

OD 1.3. 2018 

OTEVÍRÁME NOVÝ
KOSMETICKÝ SALON

SLAVKOV U BRNA 

ZBOROVSKÁ 47

KOSMETIČKA KATEŘINA NOVOTNÁ

TELEFON: 731 453 206

WWW.SALONDELAROM.CZ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Vzpomínka
Dne 11. února 2018 uplynulo 10 smutných let od smrti naší tolik milované

maminky, babičky a prababičky, paní 

JANY ZEZULOVÉ
z Mouchnic

Dne 23. února 2018 by oslavila 73. narozeniny.
Tvé zlaté srdce, maminko, zůstane navždy s námi!

Bude nám žehnat na cestu, kterou teď půjdem sami.
S láskou a vděčností vzpomínáme, těm co vzpomenou s námi děkujeme.

Syn Martin, dcera Jana s rodinami, vnoučátka a pravnoučátka.

Vzpomínka

Dne 9. února 2018 by oslavila své 68. narozeniny
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

JANA SEKERKOVÁ

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manžel Ladislav,
syn Jan a Ladislav s rodinou.

Vzpomínka
S láskou a modlitbou vzpomínáme na rodiče

MARII A HYNKA TESÁKOVY
Maminka zemřela před pěti lety 21. ledna 2013,

tatínek před třemi lety 3. března 2015
a dožil by se letos 27. března 100 let života.

Mše svatá za ně bude sloužena v neděli 25. března v 8.30 hod.
v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna.

Dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 16. února 2018 uplynulo 8 let od úmrtí pana

KARLA STÁRKA

Za vzpomínku děkují manželka Hana, dcery Tereza a Hana.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 9. února 2018 by se dožil 88 let pan

LUBOMÍR MAZAL

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David.

Vzpomínka

Dne 31. ledna 2018 by se dožila 85 let paní

MARIE ANDRLOVÁ
rozená Kolářová

Za tichou vzpomínku děkuje syn Zdeněk s rodinou.

Blahopřání

Dne 30. března 2018 oslaví 70. narozeniny
naše maminka a babička, paní

ANNA URBÁNKOVÁ

Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, hodně radosti
a štěstí. Dcery Eva a Daniela s rodinami.



PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

se dvorem 60 m2 a vjezdem.
Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Tel. 737 867 922
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Antonín Salomon (1956) 21. 1.
Pavel Prokeš (1946) 25. 1.
Miloš Maláč (1937) 11. 2.
Vlasta Matuchová (1931) 16. 2.

INZERCE

PEDIKÚRA, poliklinika Slavkov. Lenka
Juřečková, tel. 604 167 756.

KOUPILI jste nábytek? Smontujeme Vám ho.
Tel.: 722 522 022.

PRO BABIČKU hledáme menší byt 1+kk
nebo 2+kk ve Slavkově. Hotovost. Tel.:
604 508 585. 

MLADÁ rodina koupí byt 3+1 ve Slavkově.
Prosím, nabídněte! Telefon: 602 185 147.

PIVNICE Bučanda přijme servírku/číšníka na
HPP nebo VPP. Nástup možný ihned. Více info
na tel. 775 168 336.

KOUPÍME byt ve Slavkově u Brna, min. 3+1,
nebo 3kk, balkon nebo terasa, sklep, parko-
vací místo, ideálně zařízený. Tel.739 654 502,
MalikovaH@email.cz.

HLEDÁM ke koupi dům k trvalému bydlení –
Slavkov a okolí, směr Brno. Tel.: 736 123 995.

KOUPÍME byt. Bučovice, Slavkov u Brna
nebo Vyškov. Tel.: 732 434 910.

DOUČÍM angličtinu. Zn. „individuální pří-
stup“. Tel.: 605 464 680.

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

HLEDÁME chalupu nebo chatu k odpočinku
do 50 km od Brna. Tel.: 602 102 038.

LÉKAŘ koupí RD nebo pozemek k stavbě
RD ve Slavkově, příp. v okolí. T.: 739 586 722

PRODEJNA s dárkovým zbožím Brněnská 95,
Slavkov nabízí k svátku žen 8. 3. kosmetiku,
toaletní vody, parfémy, vtipné dárky aj. Mož-
nost objednání kosmetiky Avon. Prodej
 použitého textilu od 20 Kč.

BRIGÁDA – Jazykové centrum Bučovice
a Slavkov u Brna hledá výpomoc: asistence
při výuce angličtiny malých dětí (letní summer
camp – červenec dopoledne + přes školní rok
odpoledne); lehké administrativní práce – fak-
turace (konec srpna i přes školní rok). Více
info na emailu: jazyky-bucovice@seznam.cz

KOUPÍM knihu Červený drak od T. Harrise.
Tel. 604 706 900.

Vzpomínka

Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.

Dne 25. února 2018 vzpomínáme 10. výročí úmrtí paní

ILONKY PANÁČKOVÉ

S láskou vzpomínají kamarádky.

Vzpomínka
Dne 6. března 2018 to bude již rok, co zemřela naše drahá maminka,

paní

MARIE KOVAŘÍKOVÁ
z Němčan

Dne 19. února tohoto roku by se dožila 89 let.
Vzpomínají děti s rodinami a všichni, kdo ji měli rádi.

Vzpomínka

Dne 24. února 2018 uplynulo 19 let, kdy zemřel můj milý kmotr
a dobrý kamarád, pan

JAN HRABOVSKÝ

Bronislav Urbanec ml.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 25. února 2018 uplyne 20 let od úmrtí naší  babičky
a prababičky, paní

ANNY HLOŽKOVÉ
S láskou a vděčností stále vzpomínají vnoučata a pravnoučata.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 24. února 2018 by se dožila 85 let naše maminka,
babička a prababička, paní

KAROLA TESAŘÍKOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 28. února 2018 uplynuly tři roky, kdy nás navždy opustil náš tatínek,
syn, bratr a dědeček, pan

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

Lucie, Simona a sestry Hana a Jana s rodinami.



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ22 2/2018

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvr-
tek v 7.00, pátek v 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 h.

Křížové cesty v postě v neděli v 17.15 a v pátek
v 17.30.

1. 3. Mše sv. v penzionu v 8.00 h.
1. a 2. 3. Návštěvy nemocných.
3. 3. Duchovní obnova pro ženy, o. Vít Fatěna, DSR Slav-

kov.
4. 3. Výstava obrazů Víta Noska, farní sál 9.30–11.00,

14.00–17.00.
11. 3. Divadelní návraty, fara 15.00, filmový dokument

„Simsala Bim – Hrajeme už 15 let“.
18. 3. Divadelní kavárna, 16.00 farní sál.
19. 3. Cestopisná přednáška Elišky Rubešové „Jarní Ho-

landsko“, 19.00 farní sál.
24. 3. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně.
VELIKONOCE:
25. 3. Květná neděle, 8.30 mše s žehnáním ratolestí.
25. 3. Křížová cesta na Urbánek, 15.00 od sv. Jana. 
Svátost smíření ve Slavkově:
26. 3. pondělí 17.00–19.00 
27. 3. úterý 17.00–19.00 / děti 16.30–17.00 
29. 3. Zelený čtvrtek
18.00 mše svatá na památku poslední večeře Páně 
adorace v kapli do 22.00
30. 3. Velký pátek
8.00–22.00 adorace v kapli 
15.00 velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže
20.00 křížová cesta městem 
31. 3. Bílá sobota
8.00–16.00 adorace v kapli 
20.30 vigilie Vzkříšení Páně a obnova křtu 
1. 4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše 9.30 a 18.00

s žehnáním pokrmů.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 hod.,
nebo se domluvte na tel. 604 280 160 nebo 734 289 270.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Přehled Velikonočních bohoslužeb
Církve československé husitské
V pondělí 26. 3. v 16.30 hod. slavnost smíření v Hu-

sově sboru ve Slavkově u Brna
V pátek 30. 3. v 16.00 hod. bohoslužba v Husově sboru

ve Slavkově u Brna
V sobotu 31. 3. v 18.00 hod. bohoslužba v evangelic-

kém kostele v Újezdě u Brna.
V neděli 1. 4. v 8.30. hod. bohoslužba v Husově sboru

ve Slavkově u Brna.
V neděli 1. 4. v 10.15. hod. bohoslužba v Husově sboru

v Kobeřicích u Brna.
V neděli 1. 4. ve 12.00. hod. bohoslužba v Nemocho-

vicích v obecním úřad.

Dne 4. února 2018 jsme si připomenuli při
mši svaté ve slavkovském chrámu 50. výročí
úmrtí slavkovského faráře a děkana P. Jana
Meixnera. Ve Slavkově sloužil 26 let a někteří
si jej ještě pamatují jako dobrého kazatele
a kněze, blízkého všem lidem. Zemřel 5. února
1968 a je pochován na slavkovském hřbitově.

P. Jan Meixner se narodil 13. listopadu 1904
ve Znojmě. Vysvěcen na kněze byl 5. července
1928 v Brně. Ve Slavkově působil dvakrát:
hned po vysvěcení jako kaplan 1. 8.–30. 9.
1928 a po čtrnácti letech se vrací jako slavkov-
ský farář 1. července 1942.

Službu děkana slavkovského děkanství vy-
konával v letech 1960–1966. Službu faráře za-
stával do konce roku 1966, kdy pro
onemocnění mozkovou příhodou nemohl pro
vadu řeči mluvit. Nemocen zůstal bydlet na
slavkovské faře, kde umírá 5. února 1968. Po-
hřben byl za velké účasti kněží a věřících na slavkovském hřbitově 8. února 1968. Jeho hrob

se nachází na hlavní cestě ke kříži na pravé
straně. 

Na faře se zachovalo větší množství jeho ne-
dělních a svátečních kázání. Jedno z nich bylo
přečteno při vzpomínkové mši svaté. Fotogra-
fie z působení a pohřbu P. Meixnera jsou
k zhlédnutí na webu farnosti www.farnostslav-
kov.cz. P. Milan Vavro

50. výročí úmrtí děkana P. Jana Meixnera

V týdnu po jarních prázdninách se děti
v KMŠ Karolínka měly hned od pondělka na
co těšit. Čekal je karneval. Některé, s nadšením
sobě vlastním, všem na potkání oznamovaly,
jaký že to parádní kostým už mají doma na-
chystaný, jiné si své tajemství šibalsky střežily
až do poslední chvíle. V úterý 13. února vy-
pukl ve všech třídách radostný karnevalový
ruch a všichni se konečně mohli ukázat v celé
své karnevalové kráse. A co teprve, když se po
svačince všechny tři třídy sešly ve velkém sále
plném barev a hudby! „Karneval s opičkou“
mohl začít. Jenže opička Olinka nikde. Snad
se nám neztratila! Děti, zkusíme ji zavolat?
Naštěstí se opička nechala přilákat dětskými

hlásky. Když se ale objevila ve dveřích, bála
se a styděla zároveň. Co by jí tak mohlo po-
moci? Nebude vám vadit, když si vás Olinka
trochu očichá? A protože se děti opičky Olinky
nebály, brzy se všichni skamarádili a byli spolu
v jednom tanečním a soutěžním kole až do
oběda.

Děkujeme vám všem, kdo jste dětem připra-
vovali kostýmy a masky. Děti si díky vám
mohly tohoto oblíbeného veselí opět užít do
sytosti a uzavřít tak masopustní období. Hned
druhý den, na popeleční středu, jsme písní „Ze
dveří lidé vyjdou a míří do ulic, z hor městeček
a vesnic mu vycházejí vstříc“ rozezněli prostor
slavkovského chrámu. To proto, že i my

Z karnevalu s opičkou, do postní doby s písničkou
chceme vycházet za Ježíšem, abychom mu
byli blíž a dobře slyšeli, co říká. Děti si pro-
hlédly popel, kterým se na začátku postní doby
nechávají lidé na čele označit křížem. Kdo
chtěl, mohl k obrazu Ježíše položit dřevěné sr-
díčko a přijmout od P. Milana popelec na zna-
mení zahájení přípravy na Velikonoce. Na
závěr jsme se rozhýbali při písničce o veliké,
široké a hluboké Ježíšově lásce, které si
chceme zvláště v tomto období všímat a po-
znávat ji. S myšlenkou „lásku bez kříže nena-
jdeš a kříž bez lásky neuneseš“ přeji nám všem
požehnané putování v Boží blízkosti až k ra-
dostnému aleluja Velikonočních svátků.

Za KMŠ Karolínka s. Josefa Hana Jarošová

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

P. Jan Meixner

Děti v kostele • Foto: archiv školy Karneval • Foto: archiv školy
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PŘEVOD VHS na DVD

uzenac@slanecek.cz • 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

1 hodina záznamu

300 Kã

Doufáme, že jste odpočatí po jarních prázd-
ninách a do nového pololetí přejeme hodně
úspěchů. My v jazykovce pokračujeme s na-
šimi oblíbenými lektory, se kterými jsme
v tomto pololetí zaznamenali velký pokrok
v komunikaci studovaných jazyků. Italská lek-
torka Rosa s námi zůstává do letních prázdnin
a vyučuje nejen angličtinu, ale i italštinu a špa-
nělštinu. Dokonce letos i německý jazyk vzal
za své a vedeme skupiny jak dětí, tak dospě-
lých, a to v různých pokročilostech.

Sledujte prosím rozpis kurzů na webu a při-
jďte se rozmluvit a přiučit se cizím jazykům.

Druhé pololetí začíná 19. února a místa se

rychle zaplňují. Pokud se chcete přihlásit,
elektronická přihláška je na webu.  

Hned po rozjezdu pololetí začneme plánovat
náš oblíbený letní summer camp pro děti, který
bude opět plný aktivit a opět s rodilými mluv-
čími, takže celý v angličtině. Summer camp
plánujeme jako každý rok na první dva týdny
letních prázdnin, a to v učebnách v Bučovicích.

Ještě Vás budeme informovat anebo na -
vštivte naše webové stránky www.jazyky-bu-
covice.cz, kde se dozvíte více informací.

Věříme, že jazyky Vašim dětem otevřou svět,
a proto jsme tu pro Vás.

Hezký den. www.jazyky-bucovice.cz

Hello Hello z Jazykového centra
 Bučovice a Slavkov u Brna

ZEMĚDĚLSKÁ FIRMA RAKOVEC SE SÍDLEM VE VELEŠOVICÍCH

přijme do pracovního poměru

traktoristy
Požadujeme řidičské oprávnění skupiny B, T, výhodou C, E.

Jedná se o hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou, jako  výhody
 nabízíme týden dovolené navíc, příspěvek na obědy, příspěvek

na penzijní připojištění a zázemí stabilní firmy.

Zájemci se mohou hlásit v sídle firmy ve Velešovicích
nebo na tel. 603 492 397

Příjem inzerce
do zpravodaje

info
@

bm
typ

o.c
z

54
4 2

20
 66

1
60

5 7
42

 85
3

Uzávěrka
pro inzerci
pátek 23. 3.
do 16 hodin
(Podmínky viz

www.bmtypo.cz)

205
kód pojišťovny

810 800 000
www.cpzp.cz

cpzp.cz/205 

Více informací na cpzp.cz/programy

Podepište registraci k ČPZP do 31. 3. a čeká na vás až:
Pro začátek až 1 500 Kč na očkování

 700 Kč na sport
   3 000 Kč pro maminky a miminka

 1 000 Kč na plavání pro děti

Váš podpis  
dokáže zázraky

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zafiízení
atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek zdarma • montáÏ, de-
montáÏ a moÏnost uskladnûní nábytku • víkendy a svátky bez
pfiíplatku • uklízecí práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

www.akr-stehovani.cz

Zdravím všechny přátele dobré country
hudby, tedy i Poutníků. Kapela loni odehrála
130 koncertů a má za sebou také zajímavý tý-
denní zájezd do čínské Šanghaje. V lednu to-
hoto roku měla již sedm vystoupení, což je na

tento měsíc slušný výsledek. Únor byl sice tro-
chu slabší, ale březen a duben bude opět dobrý.
V březnu navíc budou Poutníci poprvé letos,
a snad ne naposledy, hrát ve Slavkově u Brna,
a to od 19 h. v prostorách restaurace Slavkov-
ský pivovar v sobotu 9. března. Vstupné bude
dobrovolné a místa si můžete rezervovat na tel.
čísle 544 220 100. Skupina bude hrát nejen
k poslechu, ale i k tanci. Nejsme sice vyloženě
taneční soubor, ovšem rytmus snad ještě udr-
žíme, takže se dá i na naši muziku tančit. Navíc
k naší skvělé hudbě bude podáváno také skvělé
pivo a jídlo, které připraví zdejší personál.

Za Slavkovský pivovar a Poutníky se s vámi
na shledání těší Jiří Karas Pola

Koncert Poutníků ve Slavkově

Poutníci

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
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Fitness & squash
Na základě velkého zájmu vracíme od 19.

února otevírací dobu zpět od 9.30 do 21.30
hod., a to od pondělí do pátku a v neděli. Velice
nás těší velký zájem o posilování a squash
a jsme rádi, že se opět lidé vrací do jediného
oficiálního fitcentra ve Slavkově. Mezi stálé
návštěvníky se zařadili i začátečníci. Po pár
týdnech cvičení a změny jídelníčku každý na
sobě pozoruje změny. Máme velkou radost,
když vidíme, jak postupně lze zcela propad-
nout kouzlu fitness. Není to jen cvičení, je to
životní styl. Přijďte si také zacvičit a zkusit
něco nového. Jsme tu pro vás… Beast Gym

Druhou únorovou sobotu se plavci dvaceti
oddílů sjeli ke Svratce v Brně-Bystrci, kde se
konal 47. ročník Brněnského kilometru a Me-
moriálu Antonína Nolla v zimním plavání.
V pořadí již sedmnáctý závod Českého poháru
proběhl současně jako Mistrovství České repu-
bliky ve volném způsobu na tratích 100, 250,
500 a 750 metrů. V ostré, bodavé vodě 1,8 °C
a při venkovní teplotě 1 °C plavalo 152 účast-
níků. Do mistrovských bojů o medaile se kva-
lifikovalo 34 žen a 57 mužů. Ti ostatní závodili
o body do Českého poháru. 

Pořádající oddíl zimního a dálkového plavání
Fides Brno zajistil celý program bezchybně.
Trochu víc práce měli tentokrát zdravotníci. Ně-
kteří plavci zvláště na delších tratích vylézali
z vody hodně prochlazení. Ale chvilka v teple
postačila a vše se obešlo bez následků. 

Po skončení závodů se účastníci přesunuli na
výstaviště, kde je po dobu konání olympijských
her otevřen olympijský park. Kromě sledování

programu 23. zimních olympijských her 2018
na velkopološné obrazovce mohou návštěvníci
sami sportovat na ploše pavilonu Z a v jeho
okolí. K dispozici je například kluziště a hoke-
jové hřiště, okruh pro běžkaře, vitruální biatlo-
nová střelnice, vyzkoušet mohou také curling.

V pavilonu Z proběhlo i slavnostní vyhlášení
výsledků MČR v zimním plavání. Na pódiu už
čekal sportovní komentátor Petr Svěcený
a spolu s Petrem Miholou, předsedou oddílu
DZP Fides Brno nejprve představili čtyři české
mistryně světa v zimním plavání. Fides Brno
reprezentovaly Magda Okurková s titulem
z Rovaniemi a Eliška Podmelová z Burghau-
senu. Z ostatních oddílů stály na pódiu vítězky
MS Dana Zbořilová – Ťumeň a Renata Nová-
ková – Murmansk. Pátá z oceněných, Victoria
Mori, sice plave za český klub, ale v Ťumeni
vyhrála titul mistryně světa v barvách rodné Ar-
gentiny. Všech pět zdolalo také tzv. Ledovou
míli, což znamená uplavat aspoň 1610 metrů
v ledové vodě o teplotě nižší než 5 °C. Magda
Okurková to zvládla dokonce v ženském svě-
tovém rekordu.

Pak se na stupních vítězů střídali medalisté
všech věkových kategorií, jedenáct jich bylo
z Fidesu. Pět zlatých, čtyři stříbrné a dvě bron-

Medaile z Olympijského parku Brno 2018 
zové medaile. Slavkovská šestičlenná výprava
přivezla dvě zlaté pro Janu Matuštíkovou a Vla-
dimíru Fialovou, bronzovou získala Helena Pa-
vézková. Jarmila Mašová obsadila 4. místo. 

V pohárovém závodě na 250 m skončila
Hana Matýšková čtvrtá. Ivan Marek je v sou-
časnosti jediným pánským zástupcem Slavkova
v závodech zimního plavání. V sobotu sice ne-
bojoval o medaili, zato díky vyššímu počtu
bodů na těžké trati 750 m zvětšil náskok před
třetím závodníkem v kategorii. Jeho druhé
místo tak vypadá velmi nadějně. V ženských
kategoriích se letos nejvíc daří Janě Matuští-
kové, která celou první polovinu soutěže, od
října do února, vedla celkovou tabulku jednot-
livkyň napříč kategoriemi a samozřejmě je
i v čele té své, Masters C. Mezi závodnicemi
stejného věku se daří rovněž ostatním slavkov-
ským plavkyním. Na 1. místě je také V. Fialová,
H. Pavézková na čtvrtém, J. Mašová na pátém
místě. Hana Matýšková v letošní sezoně absol-
vovala pouze pět závodů a je dvanáctá. 

Dalších sedm závodních sobot a Mistrovství
České republiky v prsařském způsobu ještě roz-
hodnou o umístění i výsledcích. Studená voda
je nevypočitatelná a může pořadím ještě hodně
zamíchat. FiV

Obracíme se na čtenáře Slavkovského zpra-
vodaje s prosbou o pomoc. Pro další publi-

kační činnost sháníme fotografie z druhé po-
loviny 20. století, a to obchodu s potravinami
v Havlíčkově ulici, dnes již zbořené  budovy
Agry v ulici U Mlýna, dále potravinářských
obchodů na Filipově, v Tyršově ulici naproti
SÚS a na křižovatce ulic Bučovická a Tyršova
(dnes prodejna autodílů) a další fotografie
z 80. a 90. let 20. století. Vítáme i fotografie
ze slavkovských závodů, z řepné kampaně,
z polních prací a taky rodinné fotky pořízené
v plenéru města ve druhé polovině 20. století.

Dále k nadcházejícímu 50. výročí okupace
vojsky Varšavské smlouvy (1968) sháníme
svědectví občanů, fotografie a různé doku-
menty.

Vlastníte-li hledané fotografie, prosím Vás
o jejich zapůjčení. Po naskenování Vám
budou fotografie hned vráceny s malou po-
zorností 

Děkujeme Vám, že se o své fotky podělíte
s ostatními občany Slavkova. B. Maleček

Výzva čtenářům

Fides v Olympijském parku • Foto: archiv plavců Stupně vítězů • Foto: archiv plavců

Ivan Marek ve Svratce • Foto: archiv plavců

Urbánek (v pozadí • Foto: archiv P. Navrátila
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Na vrcholném podniku halové atletické se-
zony se slavkovským atletkám a atletům da-
řilo. Z mistrovství Moravy a Slezska mladšího
a staršího žactva (2006–2003), které se konalo
2. února v Ostravě-Vítkovicích, přivezli kom-
pletní sbírku medailí.

Zlato získal ve vrhu koulí v kategorii mlad-
ších žáků Marek Hrubý (05), který si předpo-
sledním pokusem vytvořil nový osobní rekord

11,61 m. Zároveň tak stanovil nejlepší letošní
výkon v celé republice pro danou kategorii.
Marek ještě přidal bronzovou medaili ve
skoku vysokém, kde měl tentokrát síly pouze
na výšku 145 cm.

Stříbrnou medaili pro slavkovskou atletiku
získala starší žákyně Barbora Šujanová, která
ve vrhu koulí nestačila pouze na suverénní
vítkovickou závodnici. Závod to byl velmi na-

Úspěšné halové mistrovství Moravy a Slezska
 slavkovské atletiky

pínavý, protože do finále se Bára dostala z po-
sledního postupového místa. Nakonec ale také
předposledním pokusem posunula náčiní až
na hodnotu 10,43 m a vytvořila si nový
osobní rekord. Barboře tento úspěch zajistil
účast na březnovém Mistrovství ČR žactva,
které se bude konat 3. a 4. března, opět
v krásné vítkovické hale.

Mimo medailistů se dařilo i ostatním zá-
vodníkům. Výborně se předvedl ve vrhu koulí
Jan Fiala, který dokázal v konkurenci starších
závodníků vybojovat krásné 6. místo vrhem
dlouhým 8,66 m. Ve skoku vysokém získala
pěkné 8. místo Adéla Červinková (136 cm),
která ještě přidala kvalitní osobní rekord
v běhu na 60 m 8,71 s. Ve vrhu koulí získal
solidní 10. místo starší žák Ondřej Budík,
který i se zraněním dokázal slušně zabojovat
v bězích na 150 a 300 m.

Pochvalu za reprezentaci zaslouží i ostatní
účastníci: Julie Kachlířová, Sarah Vinklerová,
Patricie Pavlíková, Pavel Peksa, David Ma-
chek, Radim Hořínek, Samuel Vinkler, Jakub
Sovadina a Joshua Saunders.

Je potěšující vidět, že se našim svěřencům
daří porážet závodníky z oddílů zvučnějších
jmen, s nesrovnatelně lepšími podmínkami
pro přípravu. Věříme, že se nám tento trend
podaří udržet a budeme přivážet další kvalitní
výsledky a medaile i v nadcházející venkovní
sezoně. TrenéřiBarbora Šujanová • Foto: archiv atletů
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Motoklub Austerlitz informuje
svých. Že pády k motorkaření patří, to nemu-
sím zdůrazňovat. Statistiky důležitost ochran-
ných prvků motorkářského oblečení potvrzují:
30 % zranění motorkářů jsou úrazy rukou
a 23 % zápěstí; 80 % motorkářů, kteří jsou při
nehodě zraněni, mají zranění nohou, z toho je
16 % úrazů chodidel a 23 % úrazů kotníků. Při
čtyřech z pěti nehod motocyklů mají motorkáři
zraněné nohy a třetina má zlomeniny velkých

kostí. Procento úrazů ramen (paží, klíčních
kostí) se pohybuje kolem 56 % a zlomeniny
v těchto partiích se vyskytují zhruba v 17 %
případů.

Německá studie zjistila, že u motorkářů,
kteří v době nehody používali ochranné pro-
středky, byla průměrná doba hospitalizace
v nemocnici o 7 dní kratší než motorkářů, kteří
nebyli takto vybaveni. Také měli o 20 dnů
kratší pracovní neschopnost a o 40 % menší
pravděpodobnost trvalých následků ze zranění.
Z projektu vyplynulo, že motorkářské vyba-
vení funguje v 34 % jako ochrana a v 57 %
zmírňuje zranění.

V letošní sezoně plánujeme celkový nájezd
11 776 km; v sedle strávíme 205 hodin a 31
minut; přenocujeme sedmnáctkrát a navští-
víme osm států. A to už se vyplatí pečlivě vy-
bírat! Těšíme se na setkání při některé klubové
akci. Přeji šťastnou ruku při výběru výstroje.

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek 

Emil Boček a Slavkov (I.)
Vážení čtenáři, v tomto Motookénku zahá-

jím díl první o nenápadném a dnes již nejzná-
mějším válečném hrdinovi o panu Emilu
Bočkovi. Pan Boček se narodil 25. 2. 1923
v Brně-Tuřanech. Byl účastníkem čs. zahranič-
ního odboje v letech 1939–1945. Píši o něm
proto, že v padesátých letech několikrát na -
vštívil Slavkov jako silniční závodník a v roce
2013 byl pozván na výroční schůzi MK Aus-
terlitz (pořádané ve vinárně u Edy) společně
s panem Miroslavem Čadou a Františkem
Mrázkem. Byly to nekonečné příběhy ze zá-
vodů. Na letošní výročí bitvy tří císařů také

pan Boček přijel a pan
starosta mě inspiroval
k napsání tohoto článku.

V roce 1939 se mu
podařilo vstoupit do če-
skoslovenské zahraniční
armády ve Francii. Po
evakuaci do Velké Britá-
nie působil u králov-
ského letectva po
absolvování leteckého
výcviku byl v říjnu 1944
přidělen ke 310 čs. stí-
hací peruti, se kterou absolvoval 26 operačních

letů. Za bojovou
činnost byl oceněn
britským a česko-
slovenským vyzna-
menáním. Po válce
se stal nepohodl-
ným a v březnu
1946 byl z armády
tzv. „na vlastní žá-
dost“ propuštěn.
Bylo to tak, kdo
nejde s námi, jde
proti nám. Dobře si
toto heslo pamatuji,
p. Boček byl čestný,
rovný a pracovitý

Motookénko

člověk – ne politik. Po propuštění pracoval
jako automechanik a později soustružník ve
firmě Drukov. Po válce se sešel s kamarádem
Bořivojem Sedlákem, který se učil automecha-
nikem a potkali se v pokračovací škole – dnes
učiliště. Po roce 1948 firma padla a stal se za-
městnancem Mototechny, kde pracoval i Ro-
bert Janka. Všichni tři se stali zaměstnanci
Mototechny a začala éra závodění, dílna byla
na Gebauerově ulici v Brně. Byla to záruční
opravna Jawy, vedoucím se stal pan Janka,
který byl sám dobrý závodník a výrobce dvou-
dobých motorů. Pan Boček měl neskutečný ta-
lent a zručnost jak na závodění tak na úpravách
různých strojů. Jaké to závodění bylo?

Pokračování v dalším díle.
J.M.

Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Led-
nový příspěvek byl o přípravě motocyklu
během zimní přestávky. Dnes připomenu bez-
pečnostní prvky motorkářské výstroje, tedy
všechny ochranné prvky, které má motorkář na
těle a jsou schopné ho při nehodě ochránit:
bunda, kalhoty, rukavice, boty, přilba. Motor-
kářské oblečení je vybaveno na exponovaných
místech ochrannými protektory. Svou funkci
splní pouze tehdy, pokud těsně přiléhají k tělu
a na svém místě zůstanou i během pádu. Tehdy
jsou schopny zmírnit účinky nehody na tělo
motorkáře: zamezit zlomeninám, zhmožděni-
nám, odřeninám, spáleninám pokožky a svalů
při tření o vozovku a zabránit řezným zraně-
ním způsobeným ostrými předměty. Pohlcují
energii a rozkládají síly nárazů. Protektory jsou
určeny hlavně pro snížení možnosti zranění,
respektive snížení jeho závažnosti. Prostě po
pádu bez protektorů vás odveze sanitka. S pro-
tektory pád taky bolí, ale odbelháte se po

Vlevo Berka (53), v čele Nečas (58) • Foto: archiv 

Motocyklové závody v r. 1965 • Foto: archiv 
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – březen

Pranostika: Na svatého Řehoře den s nocí
v jedné míře.

V této době je na zahradě cítit ve vzduchu
jaro. Březnové sluníčko probouzí první posly
jara – sněženky, talovíny, šafrány, kosatce, la-
doňky a jiné. Dokáže také vytáhnout z domů
a bytů milovníky pohybu na zdravém vzduchu
za současného cvakání nůžkami. Jsou to za-
hrádkáři, kteří jdou zkontrolovat zahradu a za-
čínají s jarním řezem.

Nejdříve řežeme keřové a stromkové rybízy,
protože brzy raší. Následuje vinná réva. Její
pozdní řez oddaluje rašení. Kdo má menší
počet stromů jádrovin může s řezem ještě poč-
kat. Peckoviny – meruňky a švestky – řežeme
až těsně před květem. Broskve nejlépe až ve
květu, aby se neutvořil klejotok. 

Při stálém teplém počasí můžeme provést
postřik proti monilióze meruněk, třesní a višní

Na lednové členské schůzi jsme schválili
zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý
rok, program a rozpočet na tento rok. Poděko-
vali jsme za dvacetiletou práci ve výboru Jin-
dřišce Doleželové, Zdeňce Kalábové a Marii
Miškolczyové. Marta Černá obdržela medaili
„50 let života s diabetem“. Za podporu naší čin-
nosti převzala poděkování pro MÚ místosta-
rostka Ing. Marie Jedličková. Usnesením
členové pověřili výbor SD ČR uskutečnit šest
zájezdů, zabezpečit autobusy, průvodce a pojiš-
tění a do října připravit finanční vypořádání, ar-
chivaci dokladů a podle Stanov ukončit činnost.
Nenašel se nikdo, kdo by chtěl převzít hmotnou
zodpovědnost a pokračovat. 

Organizace SD ČR vznikla dne 9. 2. 1998,
kdy jsme začínali s 18 členy a postupně noví čle-
nové přicházeli a někteří zase odcházeli. Naším
cílem bylo pomáhat diabetikům se zvládnutím
tak závažného, trvalého onemocnění, jakým je
cukrovka. Ze začátku pacient nepociťuje žádné
příznaky, ale cukrovka je tichý zabiják a dokáže
rozvrátit celý organismus. Proto jsme se zaměřili
na prevenci a edukaci diabetiků, aby dokázali
svoje onemocnění správně kompenzovat. Uspo-
řádali jsme přes 200 zdravotnických přednášek
a edukací o tom jak dodržovat léčebný režim.
Na rekondičních pobytech v Luhačovicích se
vystřídalo 760 diabetiků, na pobytu v Itálii bylo
přes tisíc účastníků. V rámci Světového dne di-
abetu jsme každoročně uskutečnili měření gly-
kémie a tlaku krve u více jak 300 návštěvníků.
Pravidelně pořádáme cvičení a pohybové akti-
vity, pomáháme při dietních opatřeních, zdarma
jsme rozdali glukometry a jiné pomůcky včetně
odborných časopisů.

Před zimou jsme se chránili nejen teplým ob-
lečením, ale i vydatnějším jídlem. Od popeleční
středy už se připravujeme na příchod jara, proto
se doporučuje i změna jídelníčku. Místo dras-
tické diety je lepší změnit jídelníček a zařadit
něco zeleného, šťavnatého. Na okenním para-
petu si můžete vypěstovat pažitku, nebo řeřichu
a máte první vitaminy na mazaný chleba. By-
linkáři doporučují také jarní očistnou kůra z ko-
přivy, pampelišky, nebo medvědího česneku.
Vaší inspirací může být chutná špenátová po-
lévka s vejcem, která vypadá jako krásný jarní
trávník s rozkvetlými pampeliškami. Pro 4
osoby potřebujete: 2 mrkve, 1 zelenou papriku,
celer, 5 růžiček brokolice, pórek, 1 balíček mra-
ženého špenátu, petrželovou nať, 2 lžíce mraže-
ného hrášku, cibuli, 2 stroužky česneku,
polévkové koření (Vegeta, Podravka), pepř, 2
vejce vařená natvrdo. Veškerou nepokrájenou
zeleninu, mimo špenátu, uvaříme v 1,5 l vody
s polévkovým kořením, cibulí a česnekem. Ze-
leninu vyjmeme a spolu s rozmraženým špená-
tem rozmixujeme a pak smícháme s vývarem.
Hustý zeleninový krém dochutíme pepřem
a solí a povaříme asi dvě minuty. Na talíři ozdo-
bíme na kolečka nakrájenými vařenými vejci.    

Střapaté zelňáky: 0,5 kg kysaného zelí,
4 středně velké brambory, vejce, česnek, pepř,
majoránka, sůl, kousek uzeniny a olej na sma-
žení. Zelí překrájejte, očištěné brambory na-
strouhejte na jemno, přidejte 1 vejce, česnek,
sůl, majoránku, pokrájenou uzeninu a trochu
mouky. Směs dobře promíchat a polévkovou
lžíci vykrajovat malé placičky do rozehřátého
oleje a osmažit z obou stran. 

Marie Miškolczyová

(Horizon, Sporgon). Po podzimním ošetření
broskvoní proti kadeřavosti je nyní čas na
druhý zásah (Kuprikol, Champion, Syllit).

Jaro je vhodný termín pro výsadbu bro-
skvoní, ořešáků, rybízů a vinné révy.

Na zeleninových záhonech vyséváme bo-
haté zdroje vitamínů mrkev, petržel, ředkvičku,
cibuli, pažitku, pór, špenát, jarní česnek a hrá-
šek. Nesmíme zapomenout na jahodovnu, kde
odstraníme staré odumřelé výhony, okopeme
a přihnojíme Cereritem a kompostem a tím za-
jistíme bohatou úrodu.

Při teplém počasí koncem března je možno
již vysazovat předklíčenou bramborovou
sadbu. Proti případným jarním mrazíkům je
vhodné přikrýt záhon netkanou textilií. Pokud
ještě nemáte bramborovou sadbu, můžete si ji
zakoupit v domě zahrádkářů Čs. armády č. 252 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

kterou přednese pracovnice Biocont laboratory
Ing. Lenka Hluchá.

Na přednášku jsou zváni také ostatní zá-
jemci o tuto tematiku. 

Na schůzi a přednášku zve výbor
ZO ČZS  Slavkov u Brna

Výroční členská schůze ZO ČZS Slavkov u Brna

Na závěr kempu si děti zahrají turnaj v mi-
nibeachvolejbale. V případě nepříznivého po-
časí je zajištěn náhradní program. Pro děti je
připraveno komfortní vybudované zázemí –
altán s šatnou včetně TV, WIFI a mikrovlnkou.

Na kempy je možné čerpat částečný příspě-
vek od zdravotních pojišťoven!
Kategorie 10–14 let 
Pondělí–středa 2.–4. července
Pondělí–pátek 9.–13. a 23.–7. července

13.–17. srpna
Přihlášky: beachvolleyball@volny.cz
Více info na: www.beachvolleyballcz.cz
Na setkání se těší

SK Beachvolleyball Slavkov, spolek

Beachvolejbalové kempy pro děti
I když to v této chvíli venku moc letně ne-

vypadá, připravujeme se už na beachvolejba-
lovou sezonu. Chtěli bychom pozvat mládež
na kurty v prostoru městského koupaliště, kde
budou v několika letních termínech pořádány
dětské příměstské kempy. Kempy jsou určeny
pro děti od 10 do 14 let. Cena 2000 Kč za
Kč/osobu/kemp (bez pojištění) zahrnuje tré-
ninky s trenéry s pedagogickým (učitelka tělo-
cviku ze ZŠ) a odborným (trenérská beach
třída III.) vzděláním, klubové tričko, pronájem
kurtu včetně míčů, pitný režim (kohoutková
voda), oběd, 2x svačinka, vstup na koupaliště
a bazén, sprchu, organizaci turnaje a ceny do
turnaje.

Schůze se uskuteční v neděli  11. března
2018 v 9 hodin v restauraci Bonaparte ve
Slavkově u Brna. Po skončení schůze v 10
hodin se uskuteční přednáška na téma „Vliv
globálního oteplování na choroby a škůdce.
Biologická ochrana zahrad, sadů a vinic,“

Účastníci loňského kempu • Foto: archiv BV
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Kámen a bolest
Dne 23. ledna 2018 jsme navštívili divadlo

Reduta v Brně představení Kámen a bolest.
Představení se odehrávalo ve Florencii v době
renesance a týkalo se renesančního sochaře (a
malíře) Michelangela Buonarroti, který hledá
smysl bytí a postupně vyrůstá v jedinečného
umělce. V divadelní hře se také objevila řada
dalších postav té doby, např. Leornado da
Vinci, Lozenzo Medici nebo Niccolo Machi-
avelli, o kterých jsme slyšeli v hodinách lite-
ratury. Představení se nám líbilo a více nás
seznámilo s renesanční dobou.

K. Smolíková, D. Zukalová, ISŠ

rých jsme se věnovali různým oblastem roz-
voje osobnosti. Měli jsme také zadané domácí
práce, na kterých jsme si nové schopnosti roz-
víjeli. Naučili jsme se správně napsat struktu-
rovaný životopis i motivační dopis, vyzkoušeli
jsme si pracovní pohovor z pozice personál-
ního pracovníka i uchazeče o práci. Pro kaž-
dého z nás byl kurz velkým přínosem. Pomohl
nám ujasnit si naše cíle a to, čeho chceme v bu-
doucnosti dosáhnout. Kurz bychom každému
doporučili a na závěr jsme obdrželi certifikát.

J. Leznar, M. Maláč, ISŠ

Jak se uplatnit na trhu práce
V říjnu minulého roku jsme se dobrovolně

zúčastnili odborného kurzu s názvem Partner-
ství JMK – Pakt zaměstnanosti pro podporu
pracovního uplatnění mladých dospělých, fi-
nancovaného v Operačním programu zaměst-
nanost.

Náš kurz probíhal od 9. 10.–18. 12. 2017
a byl rozvržen do 41 hodin. Po celou dobu se
nám plně věnovala koučka, která nám pomá-
hala uvědomit si a rozvíjet naše silné stránky,
paní PaedDr. Miluše Těthalová. Výukový pro-
gram byl rozdělen na jednotlivé bloky, ve kte-

Výstava na Špilberku
a veletrh cestovního ruchu

V rámci výuky zeměpisu cestovního ruchu
se v pátek 19. ledna 2018 vypravili žáci třídy
2.B HT do Brna, aby zde navštívili odborný
veletrh Regiontour a Go. Jelikož se brány br-
něnského výstaviště otevíraly až v 10 hodin,
naskytl se prostor pro komentovanou pro-
hlídku zajímavé interaktivní výstavy na hradě
Špilberk – Stavba jako Brno (žáci si zde např.
zkusili postavit gotické okno). Na samotném
veletrhu pak žáci obešli zejména stánky jed-
notlivých krajů, aby si nasbírali podklady pro
workshopy a obohatili své poznatky získané
v hodinách. V. Hirt, ISŠ

Možnosti osobní návštěvy a prohlídky školy
využili v rámci lednových dnů otevřených
dveří především žáci 9. tříd ZŠ v doprovodu
svých rodičů. Pro každého návštěvníka byl při-
praven bohatý program s praktickými ukáz-
kami odborných dovedností žáků jednotlivých
oborů, které naše škola nabízí – automechanik,
truhlář, cukrář, kuchař – číšník, hotelnictví
a nástavbové studium podnikání. Interaktivní
formou se tak mohl každý seznámit s náplní
a obsahem studia těchto žádaných profesí.

Všem, kteří do naší školy zavítali, děkujeme
za návštěvu a upřímně věříme, že čas strávený
ve společnosti našich žáků a pedagogů byl pří-
nosný v otázce volby budoucího povolání. Po-
drobné informace o škole s kompletní
nabídkou všech oborů naleznete na webových
stránkách www.iss-slavkov.eu. Prohlídku
školy lze také objednat telefonicky na kontaktu
544 221 581. Ještě jednou všem děkujeme za
návštěvu, žákům a pedagogům za výbornou
prezentaci školy. D. Hortová, ISŠ

Dny otevřených dveří ISŠ

Jako malé poděkování našim žákům se ko-
nalo na začátku ledna 2018 novoroční setkání
nejúspěšnějších žáků s vedením školy a tříd-
ními učiteli. Všichni přítomní ocenili žáky za
jejich plnění nejen školních povinností, ale i za
úspěchy, které v loňském roce dosáhli v odbor-
ných a všeobecných soutěžích. Žáci obdrželi
malé dárky od našich sponzorů, mezi něž patří:

město Slavkov u Brna, AUTO - BAYER, s.r.o.,
velkoobchod TOP GASTRO a Respono Vy-
škov, kterým tímto děkujeme. Našim žákům
přejeme hodně úspěchů v tomto roce, děku-
jeme za vynikající reprezentaci na akcích školy
a budeme rádi, když se jejich řady rozšíří o
další aktivní a úspěšné žáky.

Kulhánková Vlad., ISŠ

Novoroční setkání žáků s vedením školy

Projekt REVO APS
Dnes úspěšně proběhlo prezentovaní Reva

na naší škole. Upravené RS230 se dostalo vel-
kého obdivu od žáků, které zaujal především
výkon vozidla. Projekt firmy Revo APS bude
pokračovat formou soutěže o nejlépe vytvo-
řený propagační leták, jehož hlavní výhrou
bude jízda (jako spolujezdec) na brněnském
okruhu v upraveném voze. P. Pelíšek, ISŠ

Setkání s... Amerikou
Dne 25. 1. 2018 před uzavřením klasifikace

za 1. pololetí čekalo na žáky 1. ročníků oboru
hotelnictví malé překvapení. Na chvíli mohli
zapomenout na všechny písemky a známky,
protože nás poctil svou návštěvou náš bývalý
žák, pan Aleš Šmerda, který si pro ně připravil
povídání o svých zážitcích ze Severní a Jižní
Ameriky. Žáky toto setkání zaujalo a našeho
hosta zahrnuli dotazy nejen na místa, která nav-
štívil, ale také na jeho pracovní zkušenosti ze
zaoceánské lodi, kde strávil několik měsíců.
Rádi bychom i touto cestou poděkovali Alešovi
za jeho čas a zajímavé informace, které žáci vy-
užijí v předmětu cestovní ruch. V. Hirt, ISŠ

Poslední lednový víkend zaplnili prostory OC
Olympia Brno žáci a učitelé z 33 středních škol.
Od pátku do neděle zde probíhal 4. ročník pre-
zentace středních odborných škol Jihomorav-
ského kraje. ISŠ Slavkov u Brna se nechala vidět
hned několikrát. Poprvé při slavnostním zahá-
jení, kde naši žáci pod vedením odborných uči-
telů zajišťovali catering a raut pro představitele
kraje a významné hosty. Podruhé při slavnostním

krájení dortu, který každoročně symbolizuje tuto
významnou akci. Letos poprvé měli tu čest tento
dort vyrobit žáci oboru cukrář pod vedením uči-
telky odborného výcviku. Potřetí na stánku, kde
probíhala prezentace všech oborů, které naše
škola nabízí ke studiu absolventům ZŠ. Celé tři
dny byly plné aktivit pro podporu a zvýšení po-
vědomí o odborných školách mezi širokou veřej-
ností a cíleně mezi žáky 8. a 9. ročníků ZŠ

OC Olympia Brno patřila středoškolákům

Ve středu 31. 1. 2018 jsme vyrazili do Kro-
měříže, kde se konal již 19. ročník Kroměřížské
koktejlové soutěže, na kterou jsme se vydali re-
prezentovat naši školu v kategorii Cezch Te-
atender. A nezklamali jsme se! Přivezli jsme si
krásné třetí místo, o které se zasloužil Musila L.
a čtvrté místo získala Marcová E. 

Musil L. studuje druhým rokem obor kuchař-
číšník a je již zkušeným soutěžícím, což dokázal
svým originálním drinkem Napoleonova hoř-
kost, ale také netradičním přípravou tohoto ná-
poje. Napoleonova hořkost je drink připravený
z čaje Dilmah, dochucený sirupy z bílé čoko-
lády, skořice, limetky, hořkého bittru a doplněný
hruškovým džusem. Nejzajímavější je však způ-
sob chlazení, který Musil zvolil, a to suchým
ledem, který vypadá velmi efektivně a je účinný.

Jeho umístění potvrdilo, že se mezi teatendery
neztratíme a jsme silnými soupeři pro ostatní
školy. To dokazuje také minimální bodové roz-
mezí mezi prvními místy. 

Musíme také pochválit Marcovou E., která je
žákyní teprve 1. ročníku oboru hotelnictví
a byla to její první soutěž. Marcová E. zůstala
velmi klidná a profesionální během soutěže
a komisařům naservírovala teplý drink Pod-
zimní potěšení, ozdobený hruškou, vykrojenou
do tvaru hrušky a získala krásné čtvrté místo. 

Oběma našim žákům gratulujeme. Držte nám
palce na další soutěži, která se uskuteční v Os-
travě a na kterou již velmi těšíme, protože tato
soutěžní setkání nejsou jen o pohárech, ale také
o příjemném kolektivu, kamarádech a nových
zkušenostech.  L. Svobodová, ISŠ

Pohár z Kroměříže 

a jejich rodiči. Každý návštěvník obchodního
centra si tak kromě nákupů mohl odvést spoustu
zajímavých informací, praktických zkušeností,
poznatků a zážitků. Také naši žáci a učitelé se
snažili aktivně zaujmout návštěvníky OC Olym-
pia praktickými ukázkami práce truhlářů, cuk-
rářů, kuchařů – číšníků, žáků z oboru hotelnictví
a automechaniků. Za výbornou prezentaci školy
jim patří velké poděkování. D. Hortová, ISŠ
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Hubert Pavézka
(24. 10. 1886 Slavkov u Brna – 19. 2. 1943

Vratislav / Wrocław)
Majitel instalatérského závodu v Hranicích,

zakládající člen místní odbočky protinacistické
organizace Obrana národa, popravený nacisty.

Byl synem Františka Pavézky, obchodníka
ve Slavkově u Brna, a Eleonory, rozené Kříž-
kové. Vyučil se zámečníkem a stal se zámeč-
nickým mistrem ve Slavkově. Dne 31. 7. 1911
se oženil s Olgou Malackovou (*23. 2. 1890),
dcerou sluhy u c. k. okresního soudu ve Slav-
kově. Stejně jako jeho rodiče i manželka byl
římskokatolického vyznání, sňatek i křty tří
dětí Huberta a Olgy Pavézkových se uskuteč-
nily podle církevního ritu. 

Po první světové válce se rodina Huberta Pa-
vézky přestěhovala do Hranic, kde Hubert za-
koupil dům č. 1013. Roku 1923 zde zřídil
prosperující zámečnickou dílnu a aktivně se za-
pojil do společenského života města. Byl čle-
nem místní sokolské jednoty, hrál divadlo,
pomáhal zajišťovat významné okresní a měst-
ské akce (například Krajinskou výstavu Po -
bečví r. 1927). Dílna Huberta Pavézky se
postupně rozrostla na instalatérský závod, za-
městnávající ve třicátých letech 20. století
kolem 50 zaměstnanců. Inzerce firmy Hubert
Pavézka Hranice uváděla, že je závodem pro
zařizování a stavby vodovodů. Nabízela také
železné konstrukce, montáže ústředního topení
a zdravotechnické instalace, připojování čerpa-
del a svařování kovů. Firma měla mnoho zaká-
zek od armády – při budování Dělostřeleckých
kasáren v Hranicích (bývalá kasárna Jaslo), do-
stavbě budov pro velitelství 8. pěší divize v ka-
sárnách Československé vojenské akademie
(nynější Kasárna gen. Otakara Zahálky) a při
výstavbě pohraničních pevnůstek. Pohledávky
státu nebyly v důsledku nacistické okupace
firmě plně uhrazeny.

Po 15. březnu 1939 se Hubert Pavézka ak-
tivně zapojil do ilegální protinacistické čin-

nosti. V polovině dubna 1939 se zúčastnil za-
kládající schůze hranické odbočky Obrany ná-
roda v obci Velká, iniciované bývalým
velitelem Československé vojenské akademie,
brigádním generálem Otakarem Zahálkou.
Schůzky se zúčastnili i brigádní generál Otakar
Zahálka, škpt. Rudolf Řípa, škpt. Václav Pukl,
rtm. Jan Čech a poručík v záloze Alfréd Urban.
Spolu s rtm. Janem Čechem převzal Hubert
Pavézka nebezpečný úkol, který zorganizoval
člen ON Josef Jakubek za aktivní pomoci za-
městnance kasáren Karla Sudka, zabezpečit
pro organizaci zbraně a munici. Štábní kapitán
Hubert Pavézka se pokoušel získat kulomety
ze Zbrojovky Brno. Jan Čech a Hubert Pa-
vézka úkol splnili. V noci kolem 20. května
1939 vnikli do skladiště zbraní v Dělostřelec-
kých kasárnách a také z Olomouce přivezli
značné množství pistolí. Zbraně následně
ukryli v městské plynárně, vlastnictví Jindři-
cha Pírka, dále v Pavézkově vile, odtud byly
později přemístěny do Czeikovy cihelny. Trha-
viny zajistili z lomu na Skalce u Hranic. Vy-
zbrojení organizace vycházelo z tehdejších
představ, že demokratické státy Evropy i sta-
linský Sovětský svaz přestanou po okupací
Čech a Moravy ustupovat Hitlerovi, zastaví vo-
jensky nacistickou expanzi a v Protektorátu
Čechy a Morava vypukne ozbrojené povstání.
Tyto naděje se ovšem nesplnily. Když 1. 9.
1939 nacisté po dohodě se Stalinem přepadli
Polsko, objevilo gestapo úložiště zbraní a Hu-
bert Pavézka byl spolu s 25 dalšími gestapem
vytipovanými hranickými odpůrci nacismu
dne 26. 9. 1939 zatčen. Z nacistických mučíren
už nevyšel. Gestapu se za pomoci provokatérů
podařilo rozkrýt síť Obrany národa v Hranicích
i na celé Moravě. Hubertu Pavézkovi přitížilo,
že gestapo v jeho bytě našlo regionální sklad
zbraní Obrany národa. Byl vězněn v brněn-
ských Kounicových kolejích, v koncentračních
táborech Dachau a Buchenwald, odsouzen
k trestu smrti a 19. 2. 1943 popraven sekyrou

V ÚNORU 1943 BYL POPRAVEN GESTAPEM ČLEN OBRANY NÁRODA

Hubert Pavézka

ve Vratislavi (Breslau, nyní Wrocław v Pol-
sku). Ve stejný den byli popraveni i další čle-
nové hranické Obrany národa – škpt. Václav
Pukl, kpt. Jan Chvatík, Josef Perdula, Josef Ja-
kubka a Adolf Juřínek.

Po zatčení Huberta Pavézky nacisté perzeku-
ovali členy jeho rodiny, vystěhovali je z rodin-
ného domu a zabavili majetek. Již na podzim
1939 byla uvězněna ve Štěpánově u Olomouce
dcera Huberta Pavézku MUDr. Olga Štolová-
Pavézková. Byl vydán zatykač také na jeho
syna, poručíka Československé armády v zá-
loze, Vladimíra Pavézku (1914–2002), jemuž
se však podařilo skrýt. Po velkých útrapách
uprchl z protektorátu. Vstoupil do českosloven-
ských zahraničních jednotek na západě. Bojo-
val ve Francii, v Anglii nejprve působil
v ochrance prezidenta Dr. Edvarda Beneše,
později absolvoval kurzy útočného boje určené
pro výsadkáře vysazované na okupovaná
území. Z Anglie byl přemístěn do SSSR, kde
byl zařazen k 2. čsl. paradesantní brigádě na-
sazené do bojových akcí během karpatské ope-
race a při pomoci Slovenskému národnímu
povstání. V době slovenského povstání zastával
funkci styčného důstojníka u americké vojen-
ské mise. Po porážce povstání přešel k party-
zánům a stal se příslušníkem hlavního štábu
gen. Asmolova. Jeho válečné zásluhy byly oce-
něny Čsl. válečným křížem 1939 a medailí Za
chrabrost. V roce 1945 se vrátil do ČSR. Od 12.
5. 1945 do obnovení Hradní stráže působil
v ostraze Pražského hradu a prezidenta Beneše.
Ostrahu bezprostředně po skončení války pře-
vzali příslušníci ochranky prezidenta Beneše
z Velké Británie. Koncem roku 1946 odjel se
svou anglickou manželkou, učitelkou Mary
Wardovou, do Anglie, neboť správně předpo-
kládal nástup komunistického totalitního sy-
stému. Po několika letech se přestěhoval do
Kanady, kde až do penzionování pracoval
v podnicích automobilového a strojírenského
průmyslu. Zemřel náhle 28. 6. 2002. Je pocho-
ván na hřbitově v Renfrew v kanadské provincii
Ontario. Matka Olga Pavézková byla zatčena
v říjnu 1942 v rámci zatýkání matek vojáků bo-
jujících v zahraničních jednotkách proti hitle-
rovcům. Nejdříve byla internována ve
Svatobořicích, odtud byla deportována do
Osvětimi, kde 24. 12. 1943 zemřela.

Závod Huberta Pavézky zanikl v roce 1942.
Vyrabovaný a zpustošený dům čp. 1013 na
současné třídě 1. máje byl v roce 1945 vrácen
přeživším členům rodiny, ale v roce 1952 byl
komunisty „znárodněn“.

Koncem loňského roku vyšla kniha Slavkov u Brna v době světových válek, která mj. inspiro-
vala některé čtenáře, aby vyhledali svoje předky. Jedním z nich je i pan  Vladimír Pavézka, který
již v minulosti „objevil“ pro Slavkov letce Karla Valacha. Nyní opět zapátral v archivech a na in-
ternetu, kde objevil „zapomenutého“ slavkovského rodáka, kterého popravilo gestapo v roce 1943
za ilegální činnost v době protektorátu. Je jím Hubert Pavézka, člen Obrany národa. Níže přiná-
šíme jeho životní příběh (zdroj: TIC města Hranice).  

Obchod Huberta Pavézky v Hranicích • Foto: archiv TIC Hranice

Hubert Pavézka • Foto: archiv
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KALENDÁŘ AKCÍ – BŘEZEN 2018

Nedávno vydaná kniha Slavkov u Brna
v době světových válek přitáhla pozornost ob-
čanů Slavkova. Je vidět, že lidé o mají o histo-
rii svého města zájem. Na knize se podílel
kolektiv autorů, jehož snahou bylo čtivou for-
mou podrobně přiblížit dění ve Slavkově v ne-
lehké době světových válek. Důležitou
součástí publikace je seznam všech obětí svě-
tových válek, které budou využity i při vybu-
dování pomníku obětem. Tento pomník bude
letos slavnostně odhalen 28. října u příležitosti
100. výročí vzniku naší republiky a také k vý-
ročí 100 let od konce I. světové války. 

Nyní už mohu říct, že kniha byla slavkovskou
veřejností přijata velmi kladně. K tomuto kon-
statování mě opravňuje prodaná většina nákladu
a také odezvy čtenářů. Mám radost z toho, když
se někdo ozve, že v knize objevil svého dě-
dečka, že se dozvěděl něco nového a vůbec, že
se mu kniha líbí. Slova uznání mě vždy potěší
a jsou nejlepším vysvědčením pro autory. 

Přišlo i několik dopisů, se kterými bych Vás
chtěl seznámit. Poděkování přišlo např. od Edy
Andrly a je přímo adresováno čtenářům Slav-
kovského zpravodaje: „Vážení čtenáři, dovolte
mi abych touto cestou poděkoval všem auto-
rům a lidem, kteří se podíleli na vzniku knihy
Slavkov u Brna v době světových válek.

Tuto knihu, která mě doslova vtáhla do děje
mezi dvěma válkami a doslova jsem ji přečetl
jedním dechem. Mnoho těchto lidiček, kteří žili
po válce ve Slavkově se mě promítalo ve vzpo-
mínkách z mého dětství. Z vyprávění mých ro-
dičů jsem znal mnoho příběhů o Preissových,
Hussových, Medákových a dalších občanů,
kteří žili v židovské obci a byli čestní občané
Slavkova.

Slavkov jako městečko mělo hodně hrdinů,
legionářů a občanů, kteří položili životy za
vlast.

Můj velký dík patří také vydavateli panu Be-
dřichu Malečkovi, bez kterého by tato kniha
nevyšla, stejně jako řada dalších knih o Slav-
kově.

Eduard Andrla.“
Další dopis přišel z Prahy: „Dobrý den pane

Maleček, rozhodla jsem se, že se s Vámi podě-
lím o zážitky u vánočního stromečku (protože
doufám, že Vás to potěší). Moje maminka, pro
kterou jsem u Vás objednala knihu a stolní ka-
lendář o Slavkově a Vy jste přidal další dá-
rečky, se nám po rozbalení těchto dárečků
rozplakala… Od druhého dne jsme spolu měly
mnoho povídání o Slavkově a vzpomínalo se
a vzpomínalo. O pastoušce, ve které bydlela
maminky babička a oni tam také chvíli bydleli,
o schovávání se na konci války v kasematech
pod zámkem, o této ulici, o tomto obchodě,
o těchto lidech a tamtěch lidech… .A těch tele-
fonátů, co měla maminka se svým bratrem,
který se přiženil ze Slavkova do Kuřimi a spolu
pak dávali dohromady další a další vzpomínky.
A představte si, že dokonce i já jsem našla
v knize známou tvář. Paní Felicitas Lustigovou-
Letkovou. Bydlela v domě naproti mé babičky
(na Filipově), měla o něco staršího (než jsem

Ohlasy čtenářů na novou knihu o Slavkově
já) syna Alana. Tak jsem se i já z knihy dozvě-
děla, aniž bych to tušila, jak měla těžký život…

Velká škoda, že nemůžeme vzpomínat
i s mojí milovanou babičkou.

S pozdravem a přáním všeho dobrého Irena
Benešová, také pozdravení a velké poděkování
od mé maminky Milady Pilsové (rozené Štěr-
bové).“

A do třetice dopis z Berlína: „Vážený pane
Malečku, můj bratranec – pan Rozsypal – mi
k Vánocům věnoval publikaci o Slavkově mezi
světovými válkami. Je to velmi krásná, s láskou
a precizností vyrobená kniha, ke které bych
vám chtěla srdečně pogratulovat. Samozřejmě
jsem moc pyšná, že se tam objevily i naše pří-
spěvky. Knížku také prezentuji mezi místními,
hlavně mezi zájemci o češtinu, všichni jen sou-
hlasně pokyvují a obdivují, co všechno může
v malém městečku vzniknout…

Hezké dny, Hana Adam“
Rád bych ještě jednou chtěl poděkovat všem

spoluautorům za velmi dobře odvedenou práci.
Moje poděkování patří i velkému množství ob-
čanů Slavkova, kteří pomohli obohatit knihu
o příběhy svých rodinných příslušníků.

B. Maleček

Datum                                hod.       akce/místo konání pořadatel

3. 3.          19.00    Slavkovský maškarák, SC Bonaparte Hadica production
4. 3.          14.00    Dětský karneval s Mimoněm město Slavkov, DDM, ZS-A
4. 3.  9.30–17.00    Výstava obrazů Víta Noska. Pastorační centrum fary 9.30–11, 14–17 h. řk. farnost
8. 3.          19.00    Nebyla to Pátá, byla to Devátá. SC Bonaparte
9. 3.          19.00    Přednáška Martina Vašáka Co nabízí a bere lezení. Golf Hotel Austerlitz, vstup zdarma
9. 3.          19.00    Koncert Poutníků. Slavkovský pivovar Slavkovský pivovar

11. 3.             9.00    Výroční schůze zahrádkářů. Restaurace Bonaparte ZO ČZS Slavkov u Brna
16. 3.           19.00    Promítání filmu Pulp fiction by Quentin Tarantino. Golf Hotel Austerlitz, vstup zdarma 
18. 3.           16.00    Divadelní kavárna: Vítězslav Hálek – Večerní písně. ř-.k. farnost
23. 3.           19.00    Beseda se Zdeňkem Gottwaldem nejen o Dakaru. Golf Hotel Austerlitz, vstup zdarma
22. 3.           16.00    Zahájení sezony na zámku vč. vernisáží                                                                                    ZS-A
22. 3.           16.00    Zahájení výstavy LEGO                                                                                                              ZS-A
22. 3.           16.00    Speciální škola Ibsenka – výstava prací žáků a klientů (do 29. 4.) ZS-A
22. 3           16.00    Zahájení výstavy Iva Hüttnerová (do 27. 5.)                                                                           ZS-A
24. a 25. 3.   9–16    Velikonoční výstava                                                                                                                   ZS-A

Celý náklad nové knihy • Foto: P. Maleček



Jarní akce pro Slavkováky…
9. 3. Přednáška Martina Vašáka – Draftování

parťáků na hory aneb Co nabízí a bere lezení

16. 3. Promítání filmu Pulp fiction by Quentin
Tarantino  pomocí špičkového přehrávače
SONY VPL-VZ1000ES
a reproduktorů firmy
Revox díky firmě Multi-
vox s.r.o.

23. 3. Pokec s endurovou
 legendou Zdeňkem
Gottwaldem nejen
o Dakaru

6. 4. Přijďte si cvičně zahrát
ruletu a blackjack 
s profesionálními
krupiéry (nehraje
se o peníze)

20.–22. 4. Jarní menu pod taktov-
kou Michala Götha
spojené s vernisáží ob-
razů pana Miša Dúhy

18. 5. Což takhle dát si
poker

Z přednášky M. Vašáka

Michal Göth

Zdeněk Gottwald

Velká

novinka 

od léta 2018

veřejné vnitřní

dětské hřiště

PONORKA

Vstup na všechny akce
ZDARMA!

Začátky vždy v 19 hodin

Více info na facebooku, instragramu nebo na tel. 777 026 923 (Jiří Zukal)
www.hotelausterlitz.cz

Nově pro Vás také
připravujeme:

• Ochutnávky malých
pivovarů. Na čepu budou
vždy od čtvrtku do neděle.
Začínáme 8. března 2018

• Domácí zázvorová
limonáda z naší produkce.
Rakytníková a jahodová
limonáda z firmy Herba
Lena group, připravené
speciálně pro naši restauraci

• Cukrářské výrobky nejen
od naší šéfkuchařky



Bezpečí a pohodlí
pro Vaši rodinu nyní
s mimořádným bonusem.

Využijte cenové zvýhodnění 30 000 Kč pro model Sharan se sofistikovaným pohonem 

všech kol 4Motion, který se vypořádá s každou situací, ať už jedete po silnici, nebo 

mimo ni. Pro Vaši naprosto uvolněnou jízdu bez řazení je připravena automatická 

převodovka DSG, kterou v rámci mimořádného bonusu můžete získat s cenovým 

zvýhodněním 30 000 Kč pro model Sharan nebo 25 000 Kč pro model Touran.

www.volkswagen.cz

Nabídka platí pouze do 31. 3. 2018. Cenové zvýhodnění modelu Sharan s pohonem 4Motion je 30 000 Kč, které lze kombinovat 
s dalším cenovým zvýhodněním 30 000 Kč na automatickou převodovku DSG. Celkové cenové zvýhodnění je 60 000 Kč. Kombinovaná 
spotřeba a emise CO

2
  modelu Sharan: 4,2–6,1 l/100 km, 110–142 g/km. Cenové zvýhodnění modelu Touran s automatickou 

převodovkou DSG je 25 000 Kč, které nelze kombinovat s výbavovou linií Maraton Edition. Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
  modelu 

Touran: 4,9–7,3 l/100 km, 127–168 g/km. Vyobrazení vozů je ilustrativní a vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Rodina je nejvíc! Modely Touran a Sharan 
s pohonem  4Motion a automatickou 
převodovkou DSG za zvýhodněnou cenu.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Volkswagen

Cenové zvýhodnění

až 60 000 Kč!

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz


