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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, letní měsíce
využívají mnozí z nás k výletům po
okolí i k cestám po České republice
i do zahraničí, při nichž máme možnost poznávat krásy krajiny, zajímavosti a pamětihodnosti obcí a měst,
tamní kulturu. Je to možnost vracet
se na místa, která jsme navštívili již
v minulosti i poznávat místa nová. Je
to příležitost seznamovat se s novými lidmi a navazovat
nová přátelství.
Při své poslední zahraniční služební cestě do francouzského Darney, se kterým Slavkov u Brna udržuje již
od roku 1987 úzké partnerství, jsem si uvědomil, jak málo
se o těchto aktivitách mezi našimi občany ví. Toto malebné městečko je přitom pouze jedním z našich současných partnerských měst. Dále se jedná o polský Slawków,
holandský Zeist s místní částí Austerlitz, rakouský Horn
a nejnověji o chorvatský Pag. Někteří z vás tato města
měli v minulosti možnost navštívit v rámci různých propagačních, sportovních či kulturních akcí. Jiní se setkali
se zástupci těchto zahraničních měst při jejich pobytu
u nás ve Slavkově u Brna. Přesto si myslím, že obecné povědomí o existenci a vlastní náplni těchto partnerských
svazků či historii a současnosti partnerských měst je mezi
našimi občany, kteří se do těchto aktivit přímo osobně nezapojují, velmi malé. Přestože vedení města dlouhodobě
a kontinuálně tyto aktivity podporuje, myslím si, že máme
v této oblasti velký potenciál k dalšímu rozšiřování spolupráce v oblasti kultury či sportu, výměnných pobytů pro
školské organizace, zájmová sdružení a spolky, mládež
i seniory. Proto mi nyní dovolte alespoň krátce představit francouzské město Darney a jeho vazbu na naše město
a přiblížit vám poslední oficiální návštěvu slavkovské delegace ve Francii.
(Pokračování na str. 3)
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PraÏsk˘ filharmonick˘ orchestr

Foto: B. Maleãek

Orchestr Martini Brassband z Groningenu
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Premiéře počasí sice nepřálo, ale přesto se vydařila!
I takto by se dala zjednodušeně charakterizovat
premiéra mezinárodního festivalu dechových kapel
Musik festival Slavkov 2011, která se uskutečnila
první červencovou neděli na slavkovském zámku.
Popravdě počasí bylo jedinou „kaňkou“ na jinak vydařeném víkendu. Ti, kteří se nedali odradit četnými
přeháňkami a deštěm, rozhodně nelitovali, že přišli.
Své umění totiž bez ohledu na nepřízeň počasí předvedlo třináct dechových souborů z Nizozemska
a z Belgie.
A opravdu bylo co k vidění a hlavně k poslechu.
Velmi rozmanitá aranžmá děl klasické i tzv. populární
hudby včetně světoznámých muzikálových melodií
zaujala svou originalitou a provedením. Právě to bylo
nejzajímavější na vystoupení orchestrů. V našem pojetí a chápání je totiž „dechovka“ něco zcela jiného.
Hudebníci s velkým zaujetím předvedli své umění,

díky nepřízni počasí i za improvizovaných podmínek
– na nádvoří zámku v portiku a v parku v jednom
z připravených stanů. A k našemu všeobecnému překvapení si nijak nestěžovali, nebyli otrávení či jinak
mrzutí. Naopak z nich vyřazoval zájem o prostředí
zámku a parku, ve kterém měli možnost hrát.
Bonbonkem pak byl závěrečný večerní koncert
Pražského filharmonického orchestru pod taktovkou
Friedemanna Riehla, v jehož provedení především
Slovanské tance a Novosvětská symfonie Antonína
Dvořáka, byly opravdovým zážitkem. Pověstnou třešinkou na dortu pak bylo společné vystoupení asi 500
hudebníků, v jejichž podání zazněla Čajkovského
Overture 1812. Skvělý závěrečný ohňostroj v zámeckém parku byl tou nejkrásnější festivalovou tečkou.
Jistě bychom v organizaci akce našimi zahraničními partnery nalezli nějaké rezervy, např. dle našeho

Nový vzhled polikliniky
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názoru slabší propagace v tuzemsku tohoto nepochybně zajímavého festivalu. Umělecká úroveň koncertů však rozhodně vyvážila a „zastínila“ drobné nedostatky, které byly mnohde zvýrazněny nepřízní
počasí. Ale jak nám sdělil hlavní organizátor Nico ter
Beek, museli se to naučit, letošních chyb jsou si vědomi a příště to prý bude rozhodně lepší! Předpokládají totiž, že by se z této akce mohl stát vyhlášený mezinárodní festival evropského rozsahu, spojený
s naším městem a zejména se zámkem. Doufejme jen,
že za rok nám bude více přát počasí a že k těm dnešním cca 900 návštěvníkům z Holandska a Belgie a asi
ke stovce nejvěrnějších domácích přibudou nejen avizované orchestry z Anglie, Rakouska, Německa
a České republiky, ale zejména další místní posluchači… Jistě se je na co těšit.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Foto k článku na straně 6
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Slovo starosty k návštěvě v Darney
(Dokončení Slova starosty ze str. 1)

Darney se nachází v oblasti Vosges a v současné době má 1600 obyvatel. Je obklopeno
hlubokými lesy. V současné době zde není
mnoho průmyslových firem, jediným velkým
závodem je parketárna. Většina ekonomicky
činných obyvatel proto odjíždí každý den za
prací do nedalekého Vittelu, Contrexéville
a Epinalu. Obklopeno hradbami krytými z boku
třiceti inspekčními věžemi a dvěma zesílenými
branami bylo Darney od středověku důležité vojenské cvičiště. V roce 1634 bylo zničené
a zpustošené švédskými vojsky. Zcela zničená
dominanta města, místní zámek, byl zrekonstruován až v roce 1725 na starých zbytcích jeho
původních základů. Již v 15. století kníže Lotrinský povolal do lesní oblasti Darney české
skláře, kteří s sebou přinesli tajemství svého řemesla. Na základě jejich věhlasu jako „kavalírů
sklářského umění“ jim udělil šlechtické tituly
s tím, že mohou mít svoje erby. Tyto symboly
dnes zdobí velký sál zámeckého muzea.
Toto malé město sahá svojí historií též hluboko do dějin Československé republiky. Za
první světové války v letech 1917–1918 byl
u tohoto města zřízen výcvikový tábor „Kleber“
21. pluku československých legionářů, kterému
prezident francouzské republiky Raymond Poincaré dne 30. června 1918 za účasti Dr. Edvarda Beneše (v té době ministra zahraničních
věcí exilové vlády) a Milana Rastislava Štefánika (v té době generála francouzské armády)
předal bojový prapor jako ocenění za zásluhy
o obranu Francie. Zde také prezident Poincaré
jako první státník v Evropě uznal jménem vlády
Francie právo Čechoslováků na samostatný stát.
Z tohoto tábora českoslovenští dobrovolníci odcházeli do bojů proti německé armádě do blízkých oblastí Alsaska a Lotrinska. Prezident
Tomáš Garrigue Masaryk při návratu z exilu
zpět do své vlasti se nejdříve zastavil u svých
vojáků v Darney, kde s nimi pobyl dva dny.
V roce 2002 byl oficiálně prohlášen 30. červen
jako svátek české armády a je oslavován každý
rok jako vzpomínka na oslavy konané právě 30.
června 1918 zde v Darney.
V roce 1938 senátor a starosta města Darney
André Barbier nechal zbudovat jedinečné československé muzeum pro připomínku svazku
spojující během staletí Francii a Československo. Jsou zde mimo jiného vystaveny výjimečné
kolekce fotografií a dokumentů připomínajících
život českých a slovenských legionářů v táboře
Kleber (jednalo se o 6000 mužů), mezi nimiž
byl i náš občan Josef Hořava. Jeho vojenské

Slavnostní odhalení památníku hasiãÛm

i jiné osobní dokumenty, fotografie, dopisy i pohlednice, které sem jako dar věnoval jeho vnuk
Jiří, jsou umístěny v muzeu v samostatné vitríně. Dnes je v tomto městě mnoho památníků
připomínajících pobyt československých legionářů. Je to již zmíněné Československé muzeum. Dále památník (pylon) na místě, kde stával tábor Kleber. V jeho blízkosti se nachází, již
v novodobých dějinách vystavěný, památník
prezidenta Václava Havla jako připomínka na
rozbití železné opony v roce 1989. V centru
města sále stojí též historický dům, ve kterém
pobýval prezident T. G. Masaryk během svého
pobytu v Darney. Na každém kroku je možné
vidět připomínku vazby na Slavkov u Brna. Při
příjezdu do města ze všech stran je pod cedulí
Darney další cedule informující o jeho partnerství se Slavkovem u Brna. Pod náměstím je na
stěně umístěna pamětní deska s velkou cedulí se
siluetami znázorňujícími slavkovský zámek
a slavkovské slunce (dřívější logo zámku). Na
rozcestí pod tímto místem je umístěn směrový
ukazatel cesty do Slavkova u Brna včetně vzdálenosti (1050 km).V oknech některých domů
jsou vystaveny české vlajky či prapory našeho
města.
Spolupráce s tímto francouzským městem
byla navázána a písemně potvrzena již v roce
1987. Vedení Darney chtělo v 80. letech navázat na historické tradice obou zemí. Jako partnerské město si vybralo právě Slavkov u Brna.
Podobně jako vojáci československých legií se
připravovali v Darney, tak francouzští vojáci císaře Napoleona Bonaparte v roce 1805 bojovali
v bitvě tří císařů u Slavkova. Iniciativa pro partnerství vycházela tedy z města Darney, které
přesvědčilo československé velvyslanectví
v Paříži, aby podpořilo u vládních orgánů tehdejší ČSSR jeho snahu o navázání oficiálních
kontaktů. Díky této podpoře byla v roce 1987
podepsána tehdejšími vedoucími představiteli
obou měst první smlouva o spolupráci mezi
Slavkovem u Brna a Darney.
Během uplynulého dlouhého období 24 let,
po které tato partnerství trvá, se uskutečnila celá
řada společných akcí a prezentací, výměnných
pobytů zástupců obou měst, členů jejich organizací a spolků. Ve dnech 13.–17. července 2011
jsem měl možnost spolu s dalšími svými kolegy
a členy sboru dobrovolných hasičů navštívit toto
naše tradiční partnerské město při příležitosti
státního svátku, kdy si celá Francie 14. července
připomněla výročí dobytí Bastily. Během pobytu jsme se zúčastnili celé řady společenských
akcí, z nichž nejvýznamnější zřejmě bylo slav-

Foto: H. Charvat

nostní shromáždění v hasičském centru města
Darney, v rámci kterého byl odhalen památník
všem bývalým členům tamního hasičského
sboru a byli oceněni za zásluhy, odvahu a statečnost jeho někteří stávající členové. Zúčastnili
jsme se pietního aktu u památníku československých legií, kde jsme položili kytici. Měli
jsme možnost navštívit výše uvedené československé muzeum, kde jsme vzhlédli také expozici dokumentující celé období spolupráce našich dvou měst. V rámci připraveného programu
jsme se seznámili nejen s tímto malým francouzském městem, ale i s životem, přírodou
a zajímavostmi jeho okolí (francouzského venkova i lázeňských měst Contrexéville a Vittel).
Při oficiálním přijetí na radnici jsme hovořili
s vedením města o dalších možnostech rozvoje
vzájemné spolupráce. V letošním roce v rámci
srpnových Napoleonských dnů proběhne reciproční návštěva francouzských dobrovolných hasičů u nás. Pro příští rok se připravuje nejen
opětovný výměnný pobyt mezi dobrovolnými
hasiči obou měst, ale i účast slavkovských fotbalových veteránů při oslavách 80. výročí založení oddílu kopané v Darney. Pro rok 2013, kdy
si připomeneme 95. výročí vzniku Československé republiky, vedení Darney ve spolupráci
s velvyslanectvími České republiky a Slovenské
republiky ve Francii připravuje velké společné
setkání všech obcí a měst obou uvedených zemí,
která mají ve Francii partnerství se zdejšími samosprávami.
Věřím, že i poslední naše návštěva v Darney
přispěla k upevnění tradičních vztahů mezi našimi městy, prohloubila přátelství mezi hasičskými sbory obou samospráv a vytvořila předpoklad dalšího naplňování cílů partnerství, tj.
další výměně zkušeností nejen mezi samosprávami obou měst, ale i spolupráci širšího okruhu
organizací působících v oblastech školství, kultury a sportu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům slavkovského Sboru dobrovolných hasičů za vzornou reprezentaci našeho
města v Darney a příkladné udržování dlouhodobých vztahů navázaných s jejich francouzskými kolegy. Věřím, že připravovaná expozice
partnerských měst, která bude brzy trvale umístěna v přístupové hala naší radnice, ještě více
přispěje k propagaci těchto vztahů. I v dalším
období se budeme snažit příležitostně představit vám naše další partnerská města, možná se
díky tomuto někteří z vás zapojí do těchto partnerských aktivit nebo možná v těchto místech
naleznete v budoucnu též cíl svých cest za poznáním.
Ivan Charvát, starosta města

Vlevo Ivan Charvát, vpravo Hervé Buffe – starostové obou mûst
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

14. řádná schůze RM – dne 29. 6. 2011
1. RM schvaluje návrh programu a termínů
schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku 2011
bez připomínek.
2. RM doporučuje ZM ke schválení: Přijetí dotace ve výši 3 125 000 Kč na obnovu fasád
zámku,soubor rozpočtových opatření č. 16–19.
3. RM ukládá místostarostovi města předloženou žádost o finanční příspěvek projednat s jednatelem TJ Sokol Slavkov u Brna.
4. RM schvaluje variantu č. 2 pro přípravu Směrnice určující vztahy a hospodaření PO.
5. RM bere na vědomí zprávu „Plnění usnesení
– kamenná dlažba na skládkách“.
6. RM bere na vědomí informativní zprávu s vyjádřením MěÚ ve věci stavu historických alejí
města.
7. RM ukládá TSMS upřesnit na základě odborného posudku počet stromů určených k neodkladnému vykácení a finančnímu odboru předložit
návrh na zajištění nezbytných finančních prostředků
na skácení určených stromů.
8. RM bere na vědomí zprávu ve věci aktualizace
stavu stromového patra slavkovského zámeckého
parku.
9. RM bere na vědomí zprávu o možnosti získání
dotace ze SFŽP EU pro TSMS.
10. RM bere na vědomí zprávu o možnosti získání dotace ze SFŽP EU na podporu regenerace urbanizované krajiny. RM současně ukládá místostarostovi města svolat pracovní skupinu ve složení:
ředitel TSMS, ředitel ZS-A a vedoucí odboru ŽP,
která zpracuje veškeré podklady nezbytné k podání
žádosti vč. finanční náročnosti a harmonogramu realizace komplexně pro celé území města vč. zámeckého parku, a to v rozsahu, který by se v případě
následujícího odsouhlasení RM mohl ihned podat ve
formě žádosti o předmětnou dotaci SFŽP EU.
11. RM doporučuje ZM zahájit kroky pro zajištění dokladů nezbytných pro přidělení dotace
z MMRČR z Programu pro poskytování dotací na
obnovu majetku postiženého živelní pohromou
v roce 2010 a zařadit do návrhu rozpočtu na rok
2012 položku ve výši 1 250 000 Kč ke krytí nákladů na spoluúčast k projektu.
12. RM schvaluje přijetí dotace na projekt „Austerlitz – Rosenburg“ ve výši 10.854 EUR pro příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz.
Případný finanční spolupodíl ve výši max. 2.000
EUR bude uhrazen z rozpočtu žadatele.
13. RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK
pro zámek Slavkov – Austerlitz na projekt: „Kancléř čtyř panovníků. Odkaz Václava Antonína Kounice. 300. výročí narození kancléře“ ve výši
80.000,- Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
14. RM bere návrh programu akcí a aktivit na rok
2012 na vědomí a zve ředitele ZS-A na příští schůzi
rady města.
15. RM zve ředitele ZS-A na schůzi RM k projednání koncepce prezentace a zajištění účasti města
a ZS-A na veletrhu Regiontour 2012.
16. RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy
na užívání bytu ve dvorní přístavbě domu Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s panem Jiřím Konrádem.
17. RM trvá na vyklizení a předání bytu od paní
Radky Májkové a ukládá právníkovi města podat
u soudu žalobu na vyklizení bytu v případě, že byt
nebude vyklizen a předán v termínu k 1.7.2011. RM
současně ukládá MěÚ vymáhat náklady na případné soudní řízení.
18. RM souhlasí s opravou střechy a s navýšením
položky oprava údržba polikliniky z výsledku hospodaření VHČ.

19. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy
k bytu č. 3, Palackého nám.123, Slavkov u Brna, za
podmínky uvolnění bytu č. 6, Palackého nám.123,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.
RM současně schvaluje poskytnutí bytu č.6, Palackého nám.123, Slavkov u Brna, o výměře 97,05 m2,
jako bytové náhrady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 55,50
Kč/m2.
20. RM ukládá odboru IR zjistit závazný počet
zájemců o přípojku plynu na ulici Zámecká ve Slavkově u Brna a následně informovat RM.
21. RM bere zápis z komise pro rozvoj města
č.3-2011 na vědomí.
22. RM souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách výstavby podzemní telekomunikační sítě se
společností VIVO Connection spol. s r.o.
23. RM ukládá MěÚ zařadit finanční zdroje na
vybudování parkoviště do návrhu rozpočtu města na
rok 2012.
24. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na
stavební práce na akci: „Oprava střechy budovy
č.p.123 – Slavkov u Brna“ je nabídka společnosti
Teslice CZ, s.r.o., a dává souhlas k uzavření
smlouvy o dílo. Smlouva bude uzavřena až po uplynutí 10ti denní lhůty zveřejnění zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na úřední desce města.
25. RM ukládá odboru IR předložit RM přehled
aktuálního stavu systému místního rozhlasu k datu
30.11.2011.
26. RM nedává souhlas k zahájení řízení ve věci
zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č.
2847/1 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem vybudování
dřevěného altánu s posezením a ohništěm na sídlišti
Nádražní ve Slavkově u Brna.
27. RM dává souhlas k uzavření nájemní
smlouvy s paní Jitkou Břínkovou na pronájem části
pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 80 m2 (zahrádka č. 72) s ročním nájemným ve výši 112 Kč.
28. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s MP Net, s.r.o., na pozemcích parc.
č. 1780/40; 1780/48; 3699/1; 3745/9; 3745/3;
3750/46; 3750/45; 3745/6; 3732/5; 3745/5; 3732/4;
3745/4; 3745/2; 3750/42; 3745/8; 3745/7; 3745/1;
3736/2; 3750/79; 3748/3; 3750/60; 3750/61;
3750/62; 3750/63; 3750/64; 3750/89; 3750/69;
3750/55; 3750/29; 3750/77; 3745/12 a 3750/47
v k. ú. Slavkov u Brna („Slavkov u Brna, 31 RD
Zlatá Hora – stavba STL plynovodu včetně přípojek“ ) v předloženém znění.
29. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 1341, 1479/1, 1192/2, 1202/2, 1205/2,
1206/5, 1197/2, 1196/4, 1194/5 a 1209 v k. ú. Slavkov u Brna („Slavkov u Brna, kabel + skříně NN ul.
Sadová parc. č. 1209“ ) v předloženém znění.
30. RM ruší své usnesení k bodu č. 4.9. z 80.
schůze RM ze dne 30.08.2010 (uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. - přípojka
NN k poz.č.3189/11 Klašková) a dává souhlas
k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 3189/44
a 3189/15 v k. ú. Slavkov u Brna („Slavkov, kabel
NN parc.č.3189/11 pí Klašková“) v předloženém
znění.
31. RM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo ze dne16.3.2011 se společností HBH

Projekt spol. s r.o., na akci „Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna – Nádražní“ v předloženém znění.
32. RM schvaluje předloženou Směrnici o nakládání s pohledávkami.
33. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo SD//10/33 ze dne
16.5.2011 s VERA, spol. s r. o.
34. RM bere na vědomí zprávu „Koncepce školství města Slavkov u Brna s důrazem na předškolní
a základní vzdělávání“ a ukládá MěÚ koncepci rozpracovat a doplnit o ZUŠ a DDM.
35. RM souhlasí s předloženým návrhem na využití částky 1 336 000 Kč a ukládá tajemníkovi
MěÚ předložit RM upravený rozpočet MěÚ v návaznosti na tuto předloženou zprávu.
36. RM jmenuje za zřizovatele tyto členy školské
rady ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495
a školské rady ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977:
Ing. Pavla Dvořáka, PaedDr. Miroslava Charváta, pí
Romanu Palátovou.
37. RM schvaluje podání žádosti o zápis změny
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace Mateřská škola Zvídálek,
Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, která se
týká: změny názvu příspěvkové organizace, změny
adresy sídla, výmazu místa, kde se uskutečňuje
vzdělávání na adrese Malinovského 280, zvýšení
nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole
ze 191 na 208 dětí v mimořádném termínu s účinností od 1. 9. 2011. RM dále schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku
škol a školských zařízení pro školní jídelnu, jejíž
činnost vykonává Mateřská škola Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, která se týká:
výmazu místa, kde se uskutečňuje stravování na adrese Malinovského 280, snížení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 270 na 70 v mimořádném termínu s účinností od 1. 9. 2011. RM
současně schváluje podání žádosti o zápis školní jídelny – výdejny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Zvídálek, do rejstříku škol a školských zařízení, a to v mimořádném
termínu s účinností od 1. 9. 2011. RM pověřuje místostarostu města Ing. Jiřího Doležela k podání výše
uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, odbor školství.
38. RM povoluje výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2011/2012 pod
podmínkou, že zvýšení počtu žáků nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
39. RM schvaluje ceník služeb Základní školy
Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495 a Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977 dle návrhu předloženého jejich řediteli s platností od 1. 9.
2011 do 31. 8. 2012.
40. RM schvaluje výsledky výběrového řízení na
pořízení herních prvků na zahradu MŠ a rozdělení
účelového příspěvku částky 1,700.000 Kč a ukládá
ředitelce MŠ Zvídálek předložení výsledků výběrového řízení na jejím nejbližším zasedání.
41. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek vyřazení uvedeného majetku z majetku MŠ Zvídálek.
42. RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvídálek přijetí finančního daru v hodnotě 2000 Kč od firmy BTA diamantová technika
Brno, s.r.o., 5000 Kč od firmy Nářadí Slavkov, s.r.o.
a 15 000 Kč od firmy Lohman & Rauscher, s.r.o., na
dovybavení hračkami a učebními pomůckami do
nově zřízené třídy v přístavbě MŠ Zvídálek na Komenského náměstí.
(Pokračování na str. 5)
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14. řádná schůze RM – dne 29. 6. 2011
(Dokončení ze str. 4)

43. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek Slavkov u Brna převod nepotřebného vybavení v celkové pořizovací ceně 33 821 Kč na Základní školu
Komenského náměstí 495.
44. RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvídálek soupis nepotřebného vybavení stávajících prostor MŠ a jeho převod na Československou provincii Chudých školských sester
Naší Paní v celkové pořizovací ceně 238 965,60 Kč.
45. RM schvaluje oslovení uvedených firem pro
předložení nabídky na realizaci vojenské části programu Napoleonských dnů 2011 a výši zakázky
220 000 Kč.

46. RM schvaluje předložený scénář akce Folk
a country a ukládá pí Tereze Cenkové, DiS. oslovit
sponzory a předložit RM zprávu.
47. RM schvaluje uskutečnění cesty do francouzského Darney v termínu od 13. do 16. 7. 2011,
složení delegace: Ing. Ivan Charvát, Ing. Hynek
Charvat, Vratislav Malý, poskytnutí služebního vozidla městem za účelem plánované cesty do Darney.
48. RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o úvěru
s Komerční bankou, a. s. a pověřuje Ing. Jiřího Doležela místostarostu města podpisem uvedeného dodatku.
49. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-

nému břemenu s E.ON Distribuce, a. s., na pozemku
parc. č. 1496/4 (NATMAL REAL, s.r.o. - „SB-4611129-Slavkov kabel NN parc. č. 1496/1 Pod Oborou)
v k. ú. Slavkov u Brna.
50. RM schvaluje změnu výše uvedených vybraných stavebních prací na díle: „Slavkov u Brna – Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek II“ v předloženém znění.
51. RM odkládá zprávu „Výstavba BD Zlatá Hora
– Čáslava – dodatky ke smlouvám“ na příští schůzi.
52. RM odvolává p. Ing. Karla Fikara na jeho žádost z komise pro zahraniční vztahy a z kulturní komise.
53. RM vyhovuje žádosti OVV ČSSD Vyškov
o pronájem části koupaliště ve Slavkově u Brna.

III. řádné zasedání ZM – dne 20. 6. 2011
1. ZM bere na vědomí průběžné plnění programu
rozvoje města na rok 2011 v předloženém znění.
2. ZM schvaluje rozbor hospodaření města za
I. čtvrtletí 2011 v rámci hlavní činnosti.
3. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
č. 12–15 a ukládá RM předložit rozpočet MěÚ se
zapracováním prostředků dotace na výkon státní
správy.
4. ZM schvaluje prodej bytových jednotek a spoluvlastnických podílů na pozemku odpovídajících
spoluvlastnickému podílu na společných částech
budovy náležejícího k vlastnictví jednotky paní Miloslavě Polové za celkovou kupní cenu 563 948 Kč
(se slevou 10 % při platbě před podpisem kupní
smlouvy), panu Zbyňku Vinklerovi za nabídnutou
kupní cenu 1 200 000 Kč za podmínky současného
odkoupení pohledávky města za předchozím nájemcem uvedeného bytu ve výši 103 234 Kč za nominální hodnotu, panu Miroslavu Komínkovi za
nabídnutou kupní cenu 1 216 889 Kč.
5. ZM souhlasí s převodem části podílu na pozemcích 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti
rozdílu mezi 105847/141222 a 105847/141493 z majetku města vlastníkům bytových jednotek 1157/10,
1157/11, 1157/12, 1158/10, 1158/11 a 1158/12 v budově č.p. 1157 a 1158 na poz. p. č. 2835/1 a 2836/1
v k.ú. Slavkov u Brna v poměru podle velikosti jejich podílu na společných částech uvedené budovy.
6. ZM schvaluje poskytnutí následujícího příspěvku na práci s mládeží na rok 2011: Sportovní
klub – SK Slavkov u Brna (pronájmy tělocvičen,
sportovní vybavení pro začínající sportovce, dopravu k zápasům a turnajům) – 110 000 Kč.

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

7. ZM schvaluje předloženou změnu zřizovací
listiny Mateřské školy Zvídálek s účinností od 1. 9.
2011.
8. ZM schvaluje předloženou smlouvu s Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s.
o pořádání festivalu Concentus Moraviae v letech
2012–2015.
9. ZM dává souhlas ke směně pozemku parc.
č. 2927/51 zahrada o výměře 105 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města za pozemky spoluvlastníků parc. č. 2928/4 ostatní plocha o výměře
58 m2, 2928/6 ostatní plocha o výměře 55 m2
a 2927/58 ostatní plocha o výměře 1 m2 (celkem
114 m2) pod komunikací v ul. Topolová v k. ú.
Slavkov u Brna. Město uhradí náklady spojené se
směnou (správní poplatek za podání návrhu na
vklad do KN) a náklady na vypracování znaleckého posudku pro potřeby podání přiznání daně
z převodu nemovitostí.
10. ZM dává souhlas k prodeji části pozemku
parc. č. 1859 ostatní plocha o výměře cca 67 m2
v k. ú. Slavkov Brna z vlastnictví města do vlastnictví paní Jany Bangové. Kupní cenu ve výši
300 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem, uhradí
kupující před podpisem kupní smlouvy.
11. ZM souhlasí se směnou pozemků v k. ú.
Slavkov u Brna parc. č. 2984/35 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 158 m2; parc. č. 2984/41
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 322
m2; parc. č. 2984/40 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 91 m2; parc. č. 2983/8 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 169 m2; parc. č. 2983/7
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 465 m2; parc.
č. 2983/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
6 m2; parc. č. 2983/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 61 m2; parc. č. 2983/6 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 544 m2; parc. č. 2983/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a parc.
č. 2985/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69

m2 z vlastnictví města za části pozemků parc.
č. 2984/23 o výměře cca 146 m2; parc. č. 2984/25
o výměře cca 153 m2; parc. č. 2984/30 o výměře cca
311 m2; parc. č. 2984/43 o výměře cca 162 m2; parc.
č. 2984/42 o výměře cca 162 m2 parc. č. 2984/47
o výměře cca 148 m2 a parc. č. 2973/26 o výměře
cca 790 m2 z vlastnictví Ing. Pavla Marady formou
smlouvy o budoucí směnné smlouvě. Vlastní
směnná smlouva bude uzavřena po ukončení živočišné výroby v areálu a po doplacení částky za bezesmluvní užívání směňovaných pozemků města
ing. Maradou za r. 2009, 2010 a část roku 2011 do
uzavření směnné smlouvy ve výši 10 Kč/m2/rok.
Rozdíl hodnot směňovaných výměr ve výši
300 Kč/m2 uhradí ing. Marada před podpisem
směnné smlouvy. Náklady spojené se směnou
uhradí město a ing. Marada rovným dílem. ZM dále
souhlasí se zřízením předkupního práva k pozemkům parc. č. 2984/36 ostatní plocha o výměře 3 m2
a 2983/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85
m2 pro Ing. Pavla Maradu.
12. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 2713/1; 2702/9; 2702/8;
2713/2; 2703/10 vše ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna.
13. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 340/1 (část); 340/3; 340/2;
342; 340/4; 349/1 (část) a 341/6 (část) vše ostatní
plocha v k. ú. Slavkov u Brna.
14. ZM nedává souhlas k uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě řešící trojsměnu pozemků
mezi manžely Komárkovými, Szufnarowskými
a městem.
15. ZM bere na vědomí zprávu o využití úspory
z odměn členům zastupitelstva města.
16. ZM ukládá RM předložit na nejbližší zasedání ZM řešení doporučení z usnesení finančního
výboru ze dne 13. 6. 2011 pod body 2, 3 a 4 a na
řádné zasedání ZM v září 2011 pod bodem 7.

Spolupráce s kolektivními systémy
Město Slavkov u Brna již řadu let spolupracuje s kolektivními systémy ASEKOL, Elektrowin a Ekolamp ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů a sběru použitých světelných zdrojů.
Díky příkladnému přístupu Vás občanů se
v roce 2010 podařilo sesbírat celkem 996 ks televizorů a PC monitorů a 5,4 tun ostatních drobných elektrozařízení. Jejich recyklaci zajistila
společnost ASEKOL.
Domácích chladicích zařízení byl v loňském
roce odevzdán společnosti Elektrowin celkem
371 kus, což představuje 17,75 t. Ostatních velkých spotřebičů (pračky, myčky, sporáky) bylo

sesbíráno 390 kusů o hmotnosti 17,26 t. Malých
spotřebičů bylo předáno 7,12 tun.
Vzhledem k tomu, že úsporné světelné zdroje
mají delší životnost a v domácnostech se příliš
nevyskytují, spolupracuje společnost Ekolamp
většinou se sběrnými dvory, které tvoří sběrnou
síť i pro právnické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání. Pro sběr z domácností slouží převážně sběrná nádoba umístěná na městském
úřadě. Dle jejího obsahu je žřejmé, že si ještě
lidé pletou úsporné žárovky s těmi obyčejnými,
i když obrázky na nádobě jsou jednoznačné.
Je pravda, že po dotřídění těch nerozbitých

a „pravých“ světelných zdrojů mnoho nezůstane.
Město Slavkov u Brna získalo za rok 2010 finanční odměny za uskutečněný sběr příslušných
elektrozařízení a světelných zdrojů od společnosti ASEKOL celkem 6062 Kč, od spoečnosti
Elektrowin 70 270 Kč a od společnosti Ekolamp
5458 Kč.
Odbor životního prostředí tímto děkuje všem
spoluobčanům, kteří se aktivně podílejí na zpětném odběru elektrospotřebičů a světelných
zdrojů a jejich recyklací tak šetří životní prostředí.
Ing. Stanislava Kubešová,
odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna
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PROGRAM
Napoleonských dní 2011
Sobota 13. srpna
zámecký park
10.00–11.30 výcvik a manévry
15.00–15.45 bitevní ukázka
21.15–21.45 přehlídka pod zámeckým balkonem,
slavnostní dělostřelba a ohňostroj
Neděle 14. srpna
zámecký park
09.30–10.30 výcvik a manévry
10.30–11.30 bitevní ukázka

DOPROVODNÉ AKCE
Pátek 12. srpna
Panský dům–Palackého náměstí
19.00–00.30 Folk a country
koncert folkových kapel ve dvoře
Panského domu na Palackého náměstí (v případě nepříznivého počasí v sále Společenského domu
Bonaparte). Účinkují: Folk Team,
Poutníci, Nezmaři a Kamelot.
Vstupné v předprodeji v prodejně
KNIHY – DÁRKY, Palackého nám. 85
za 150 Kč, na místě 180 Kč.
Sobota 13. srpna
Golfové hřiště
9.00
Napoleon Golf Cup 2011
IX. ročník golfového turnaje
Zámek Slavkov – Austerlitz
9.00–17.00 Řemeslný jarmark v zámeckém
parku s občerstvením
9.45–16.00 Kostýmované prohlídky zámku
s Napoleonem (vstupenky na oživené prohlídky je možné rezervovat
předem na pokladně zámku na tel.
č. 544 227 548)
12.00–19.00 Grand Prix Austerlitz 2011
VIII. ročník Mezinárodní výstavy vín
výstava pro veřejnost na nádvoří
zámku (vstupné 250 Kč – konzumační
poplatek, který zahrnuje skleničku, katalog, degustační vzorky vína a slevu
na prohlídku zámku). 12–19 hod. – výstava pro veřejnost; 19.30–21.00 hod.
– vyhlášení výsledků a společenský
večer, pouze pro zvané
Probíhající výstavy na zámku
Denně od 9 do 17 hodin
Výstava Loutky pro radost z Radosti – výstava
loutek z brněnského divadla Radost
Výstava Moje srdeční záležitost – obrazy a grafiky Aleny Slezákové
Výstava Kila lehkosti v podzemí zámku
Výstava Technické památky regionu Pomoraví
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Napoleonské dny 2011
Město Slavkov u Brna společně se Středoevropskou napoleonskou společností a Zámkem
Slavkov – Austerlitz pořádají u příležitosti 242.
výročí narození Napoleona Bonaparta ve dnech
12.–14. srpna v rámci Projektu Austerlitz tradiční Napoleonské dny.
Armády zavítají do města Slavkova u Brna
již v pátek (12. 8.), kdy v zámeckém parku jednotlivá vojska rozloží svá vojenská ležení. Tentýž den od 19 hodin se uskuteční koncert folkových kapel, poprvé v prostorách dvoru
Panského domu na Palackého náměstí. Vystoupí kapely Folk Team, Poutníci, Nezmaři
a Kamelot. Vstupenky je možné zakoupit v prodejně KNIHY – DÁRKY na Palackého náměstí
nebo přímo na místě.
V sobotu se budou zúčastněné jednotky věnovat výcviku a manévrům, jež vyvrcholí odpoledne bitevní ukázkou. Současně proběhne
na golfovém hřišti tradiční golfový turnaj Na-

poleon Golf Cup a na nádvoří zámku také mezinárodní soutěž a výstava vín Grand Prix
Austerlitz 2011, jejíž výsledky budou večer
slavnostně vyhlášeny v Rubensově sále slavkovského zámku. Armády provedou slavnostní
přehlídku v zámeckém parku, připomenou výročí Napoleonova narození; večerní program
uzavře slavnostní ohňostroj. Po celý den bude
v zámeckém parku probíhat dobový jarmark
a v zámku kostýmované oživené prohlídky
s napoleonskou tematikou.
V neděli ráno se budou moci návštěvníci seznámit s životem tehdejší doby ve vojenských
leženích, a na programu bude druhá bitevní
ukázka, s odlišným scénářem a průběhem.
Vstup na vojenské akce, řemeslný jarmark
i sobotní ohňostroj je zdarma. Přijměte proto
pozvání na příjemně strávený víkend ve Slavkově a na slavkovském zámku.
Tereza Cenková, DiS., odbor KT

Zateplení polikliniky:
Zvýšení komfortu i nový vzhled
O průběhu zateplení budovy polikliniky Tyršova 324 z programu Státního fondu životního
prostředí ČR jste byli informování v několika
předchozích číslech Slavkovského zpravodaje.
Dne 13. 7. 2011 byla formálně dokončena realizace projektu vydáním kolaudačního souhlasu.
V tomto čísle vám přinášíme rekapitulaci nejdůležitějších dat a událostí z průběhu celé akce.
Projekt započal v polovině roku 2009, kdy
byla zpracována projektová dokumentace
včetně energetického auditu. Po otevření 11.
výzvy programu životního prostředí byla
v srpnu 2009 podána žádost o podporu projektu.
Předběžný příslib poskytnutí dotačních prostředků byl městu doručen v březnu 2010. Na
základě tohoto příslibu proběhl v polovině roku
2010 výběr dodavatele stavebních prací
a v srpnu 2010 zahájena realizace stavebních
prací. Souběžně probíhaly kontroly projektu
právníky a pracovníky fondu, které se značně
komplikovaly opakovanou výměnou projektových manažerů. Po dokončení všech kontrol
byla městu v březnu 2011 doručena smlouva na
poskytnutí dotačních prostředků. Proběhla fyzická kontrola realizace stavby pracovníkem
fondu, při které nebyly shledány žádné závady.
V souladu s harmonogramem byly stavební
práce dokončeny v červnu 2011 a dílo předáno
městu. Nyní pokračuje administrace projektu,
na základě které bude doplacena zbývající část
dotačních prostředků. Projekt bude pokračovat

ještě dalších 15 měsíců, v kterých musí město
doložit splnění deklarovaných energetických
úspor.
V rámci akce došlo k zateplení 1990 m2 plochy pláště budovy (fasády, výplní otvorů a střechy). Projekt byl podpořen poskytnutím dotace
ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zateplení budovy bylo spojeno s vestavbou bezbariérového výtahu, který propojuje exteriér s 1.
a 2. podlažím budovy a zateplením propojovacího krčku. Realizací úsporných opatření by
měla poklesnout spotřeba energií o 507 GJ/rok,
což je cca 40 % roční spotřeby a mělo by dojít
k poklesu produkce CO2 o 25 t/rok. Náklady na
realizaci projektu dosáhly výše cca 13 mil. Kč,
z čehož bude 2,9 mil. Kč hrazeno z fondu soudržnosti EU a z operačního programu životního
prostředí.
Nově zateplená budova esteticky doplňuje revitalizovanou nejstarší budovu polikliniky Malinovského 551. Realizací úsporných opatření
dojde nejen k značným úsporám ve spotřebě
energií, ale i k zvýšení komfortu pracovního
prostředí lékařů a čekajících pacientů a k výrazné obnově vzhledu areálu celé polikliniky.
Vestavba bezbariérového výtahu zajistí plnohodnotný přístup do prostor polikliniky pro občany s omezenou pohybovou schopností a zjednoduší návštěvu lékařů maminkám s kočárky
i našim seniorům.
Ing. Petr Janek, odbor IR

Změna programu vyhrazena.
Vstup na vojenské akce a řemeslné jarmarky
a ohňostroj ZDARMA.
Redakãní rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdenûk Novák (pﬁedseda), Eva Janková (místopﬁedsedkynû,
Vendula Andrlová, Mgr. Jiﬁí BlaÏek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jedliãka, Radoslav Lánsk˘, Ing. Libor Válka.

Upozornění

âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 16. srpna. Přednostně budou zařazeny články na
téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 zaslané
e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších příspěvků
se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř. i nezařazení
svého článku. Svoje příspěvky zasílejte, prosím, e-mailem, popř. na disketě.
(red)

Foto: P. Janek
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Nejvýznamnější místa Ždánic, kolorovaná dopisnice se secesní úpravou, odeslaná 30. 7. 1899

Poklady nejen z depozitáﬁÛ (84)
Pohlednice (pokračování)
ŽDÁNICE
Město Ždánice se rozkládá po obou stranách
Ždánského potoka. Postupně k němu byly přičleněny zaniklé osady Lhota a Rohotří. Svůj
název získaly od osobního jména Ždán. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1286.
Již však v r. 1349, kdy byly jejich vlastníky
Albrecht a Bohuš ze Ždánic, jsou Ždánice uváděny jako „statky s hradem, vinicemi, pastvinami, mlýny a právem církevního patronátu“.
Tvrz je zde zmiňována rovněž v roce 1391. Při
vkladu Jana Ždánského ze Zástřizl Albrechtu
Černohorskému z Boskovic v roce 1558 je
kromě tvrze uváděn rovněž v této době již
pustý hrad. V roce 1617 je tvrz zmiňována jako
stavba obklopená mohutným příkopem a zdí
se střílnami.
Již v polovině 14. století byly Ždánice povýšeny na městečko s centrem kolem kostela
Nanebevzetí P. Marie. Ulice se zde rozšířila
v rynk s radnicí, lázněmi, nacházel se tady rovněž druhý kostel sv. Bartoloměje.
V 16. století pak byla tvrz přebudována na
renesanční zámek. Přestavbu, která byla dokončena v roce 1569, zadal tehdejší majitel
panství Oldřich z Kounic. Kounicům bylo toto
panství zkonfiskováno v době, kdy je vlastnil
Karel z Kounic, který se zúčastnil povstání
proti císaři Ferdinandu II. Přesto, že mu byl
v roce 1624 zbytek trestu prominut, ždánické
panství zpět nedostal. Od roku 1622 je již
vlastnil Maxmilián z Lichtenštejna. V 17. století a na konci 18. století byl zámek přebudován do dnešní podoby.
Ždánice však prosluly především rozsahem
vinic – „vinných hor“, které se rozkládaly na
Staré hoře, v Hampejzích, Nedbalkách, Dubové, ve Starých a Nových Kroužcích, v Žabinkách, Nové hoře a v hoře Koutné, později
rovněž v Radňovci a v další částech okolních
kopců. Vinice se dělily na činžovní – které podléhaly přímo vrchnosti a dále vinice desátkové,
z nichž jí byl odváděn pouze desátek. Od poloviny 19. století však produkce vinic začala
upadat a Ždáničtí se ji snažili nahradit pěstováním ovocných stromů. Víno a ovoce tedy
bylo téměř hlavním zdroje příjmu místních zemědělců.

Ve třicetileté válce došlo ke značnému
úbytku obyvatel – ostatně tak, jako v okolních
obcích. Díky Maxmiliánu z Lichtenštejna,
který svým výnosem ze 6. ledna 1636 osvobodil ždánické od pravidelné roboty, opět začalo
osídlování. Konaly se zde dva výroční trhy,
obec měla i právo hrdelní. V provozu byly dva
mlýny, čtvery jatka a pec na výrobu kolomazi.
Rozšířila se zde výroba plátna, bot a sudů. Tyto
výrobky zásobily rovněž Slavkov. V roce 1863
byl Janem z Lichtenštejna zřízen cukrovar,
který byl dobrým zdrojem obživy místních
i přespolních obyvatel. Od roku 1896 až do
konce 1. světové války měla knížecí pozemky,
statky a cukrovar (založen Lichtenštejny roku
1862) v nájmu německá rodinná společnost
Eduarda Seidla.
Zánik cukrovaru v roce 1924 způsobil citelnou ránu v hospodářství Ždánic. V budovách
cukrovaru byla na přechodnou dobu zřízena
výroba kovového nábytku. Dostatek pracovních příležitostí přineslo však až od roku 1951
zahájení činnosti místních Šroubáren.
V letech 1858–1964 byla svépomocí vybudována místní hvězdárna.
K památkám patří zámek, který vznikl
v místech původní tvrze, o němž jsme hovořili
již výše. Další památkou je kostel Nanebevzetí
P. Marie. Jeho původní význam byl přesunut na
druhý kostel sv. Bartoloměje v době, kdy se
dostal do majetku bratrského sboru. Po přestavbě v 18. století kostel Nanebevzetí P. Marie
opět nabyl prioritní postavení. V rámci josefínských reforem byl kostel sv. Bartoloměje
v letech 1784–1786 zbořen.
K pamětihodnostem patří rovněž radnice,
o níž nejstarší zmínka pochází z roku 1565.
V roce 1767 byla poblíž kostela Nanebevzetí
P. Marie postavena nová škola. Budova obecné
školy byla vystavěna v roce 1884, obnovená
v r. 1909. Měšťanka pak byla zřízena na místě
obecní hospody v roce 1930.
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází 40 pohlednic z období 19201970 a čtyři dopisnice z konce 19. a počátku
20. století. Zachycují zámek, kostel Nanebevzetí Panny Marie, školy, cukrovar i jiné budovy v obci, ale rovněž dálkové pohledy na
obec či družstevní pastvinu.

Žurán – pomník a mapa s postavením vojsk
v bitvě 2. 12. 1805. Vydáno nákladem Sylvestra
Šimáčka ze Slavkova
ŽURÁŇ
Žuráň – návrší nedaleko obce Podolí (286 m
n. m.), je známo především jako stanoviště Napoleona Bonaparta, který odtud koordinoval
známou bitvu, jež se odehrála 2. prosince 1805.
Do dějin vstoupila pod názvem „Bitva u Slavkova“.
O něco méně známé však je, že jde o uměle
navršenou mohylu z doby stěhování národů –
tedy z období 4.–7. století, kdy se Evropou
a Asií pohybovaly a přeskupovaly obrovské
masy lidí. V roce 1850 se v těchto místech při
hluboké orbě narazilo na značné množství velkých kamenů. Při jejich odklízení byly nalezena kamenná hrobka s dřevěným vyřezávaným stropem, původně překrytá rozsáhlou
mohylou z hlíny. Uvnitř se nacházely lidské
a koňské kosti. Dle nálezové situace však byla
hrobka již v dávné minulosti vyloupena. Při
novém výzkumu v letech 1948–1950, který
vedl známý archeolog Josef Poulík, byly odkryty celkem tři mohyly a dva komorové hroby
z doby stěhování národů a jeden starší – eneolitický hrob. I když byly hroby již v minulosti
vykradené, podařilo se v zásypu najít několik
předmětů, které svědčily o bohatství pohřbených osob. K nejzajímavějším předmětům patřila pyxida ze slonoviny, s bohatou reliéfní výzdobou, zlomky nádob ze zeleného a modrého
skla, stříbrné nýty z koňského postroje a zlaté
kování - patrně z dřevěných nádob. Raritou pak
byly malé zbytky nití z brokátu v ženském
hrobě.
O významu daného nálezu svědčí rovněž impozantní rozměry mohyly, která byla navršena
nad hroby. Měla průměr kolem 65 m a výšku
14 m.
V současné době je vrchol Žuráně exteritoriálním územím Francie – tedy územím, které
se nachází mimo vlastní zemi. Je zde vybudován památník věnovaný bitvě z 2. prosince
1805.
Ve sbírkách zámku se nacházejí čtyři pohlednice z první a druhé poloviny 20. století,
které zobrazují daný památník.
Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz
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Další unikátní výstava v podzemí zámku
V podzemí zámku proběhlo v minulosti několik výstav, které si vysloužily mimořádnou
pozornost. Výstava „Kila lehkosti“, jejíž vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 23. června, navazuje na obdobnou loňskou výstavu a ukazuje další možnosti využití tohoto zajímavého
prostoru.
Tentokrát skupina pěti mladých sochařek,
absolventek Fakulty výtvarných umění dokonale využila nabídnutou příležitost umístit svá
umělecká díla v podzemí zámku. Jejich moderní sochařská díla se totiž dokonale snoubí
s historickou architekturou prostoru, ve kterém
jsou umístěna. Zvolená témata soch budí
emoce, často jde o „zhmotnění uvolnění“
vnitřní agrese jedince, které se zosobňuje v detailním provedení díla. Jistě se najdou mnozí,
kteří provedení sochařských děl podrobí kritice. Jsem ovšem přesvědčen, že převáží většina těch, kteří ocení jejich originalitu a neotřelou invenci právě ve vztahu k prostorám
podzemí zámku.
Je tedy na každém z návštěvníků, aby si udělal po prohlídce výstavy vlastní názor. Ale
i o tom je naše filozofie – opět nabídnout návštěvníkům něco neotřelého a svým způsobem

jedinečného, možná až provokujícího, co každého donutí k zamyšlení…
Přijďte se podívat i Vy a vytvořit si vlastní

názor! Výstava bude přístupna do 11. září 2011
souběžně s provozem zámku.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

VernisáÏ v˘stavy

Foto: archiv ZS-A

Made in rock and roll ve Slavkově u Brna
V sobotu 27. srpna od 19 hodin v zámeckém parku uvidíte a uslyšíte rockovou show,
kterou si skutečně můžete všichni užít.
Před náloží těch absolutních hitů skupiny
KATAPULT, vás správně naladí slavkovská legenda, skupina EXIT. A noční slavkovské
nebe pak osvětlí show nejlepších světových revivalů skupiny KISS, maďarská formace KISS
FOREVER BAND, která předvede v naprosto

věrném vizuálním, pyrotechnickém i hudebním podání největší pecky KISS.
Účinkují: KATAPULT (Made in ČR), EXIT
(Made in Slavkov), KISS FOREVER BAND
(Made in Hungaria). Vstup do areálu je od 17
hodin. Vstupné v předprodeji: 250 Kč, na místě:
300 Kč. Děti do 130 cm s doprovodem rodičů
vstup zdarma. Vstupenky jsou k dispozici na
pokladně zámku, v síti Ticketpro a Ticketportal.

Produkce: Glanc Music + Oldřich Říha.
Spolupořadatel Zámek Slavkov – Austerlitz.
Více info na www.semilasso.cz, www.katapult.cz a www.zamek-slavkov.cz.
Chybět nebude bohaté občerstvení, pivo, grilovačka, prostě vše, co k poslednímu prázdninovému víkendu patří. Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Putovní hudební festival Hradologie poprvé
Po roční nucené přestávce se k nám opět vrátil hudební festival, tentokrát v jiné podobě, s obměněnou dramaturgií, v letním termínu a s jinými interprety, a to pod názvem Hradologie jako putovní hudební festival po moravských
hradech a zámcích. V pátek 14. července jsme
tak měli možnost zhlédnout skvělé zpěváky, kapely i uskupení, kteří dosud u nás nevystupovali. Posluchači tak poprvé mohli vidět sloven-

skou hvězdu a Zlatého slavíka Richarda Müllera, AG Flek, jazzovou superstar Janu Koubkovou nebo v závěrečném vystoupení rockery
Kamila Střihavku a Romana Dragouna (legendu skupiny PROGRES 2) za doprovodu Metropolitního symfonického orchestru pod taktovkou charismatického Ariella Sharona. Nelze
ani opomenout slavkovskou La Mancha, která
se tak zařadila mezi toto hvězdné uskupení.

Závûreãná skladba v podání Metropolitního symfonického orchestru

Více než sedmihodinový hudební maraton
přinesl celou řadu skvělých hudebních zážitků
pro všechny přítomné, které neodradil ani pozdně večerní chlad. Doufejme, že se tímto nejen
navázalo na minulé velmi populární festivaly,
ale že se kvalita našeho festivalu posunula vpřed
a najde si své další posluchače a příznivce nejen
ze Slavkova, ale i ze širokého okolí.
Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Foto: B. Maleãek
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Houslista Svěcený bude koncertovat na zámku

Jaroslav Svûcen˘

Foto: archiv

V sobotu 3. září bude Zámek Slavkov – Austerlitz hostit koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a klavíristy Václava Máchy.
Koncert se uskuteční v Historickém sále zámku
v 18 hodin.
Přijďte si poslechnout jednoho z nejlepších
současných českých houslistů, který je výraznou
osobností české hudební scény, popularizátorem
houslové hry a také uznávaným znalcem historie
a stavby houslí. Jaroslava Svěceného doprovodí
na klavír Václav Mácha, který se již ve svých 15

letech stal nejmladším posluchačem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze a od té
doby uskutečňuje řadu koncertů po celém světě.
Ceny vstupenek na tento výjimečný hudební
zážitek jsou k dostání v předprodeji od pondělí
25. července na pokladně zámku (hanouskova@zamek-slavkov.cz, 544 227 548) nebo
v BKC Brno – Běhounská 17 a TIC Vyškov –
Masarykovo nám. 1 za 250 Kč. Vstupenky na
místě budou k dostání za 350 Kč.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Loutky pro radost z Radosti
Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci
s Divadlem Radost pořádají výstavu loutek
s názvem Loutky pro radost z Radosti. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 9. srpna
v 17 hodin v salla terena zámku. V rámci vernisáže čeká na přítomné pohádkové překvapení.
Výstava potrvá až do 11. prosince 2011
a vyplní tak prostory výstavní galerie v přízemí do konce letošní sezony.

Součástí výstavy budou divadelní představení, určená pro školy i pro veřejnost pod názvem Jen počkej, hlemýždi! aneb Pohádky
z muzea, která děti seznamují ve třech krátkých pohádkách s jednotlivými typy loutek.
Termíny pro mateřské a základní školy: 9. 9.,
3. 10, 31. 10. a 1. 11. 2011. Termíny pro veřejnost: 2. 10. a 6. 11. 2011.
Objednávky představení a rezervace termínu

je možné na pokladně zámku. Cena představení 50 Kč na osobu.
Zveme všechny, malé i velké, aby se přišli
podívat na výstavu a seznámili se tak s loutkami, které si zahrály v různých představeních
divadla. Uvidíte loutky všech typů od maňásků, marionet či manekýnů, chybět nebudou
také celé scény z jednotlivých her.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Technické památky v Euroregionu – Pomoraví
Seznámit se s technickými památkami Euroregionu Pomoraví budou moci všichni návštěvníci slavkovského zámku od 8. srpna do
4. září 2011.
Ve výstavní místnosti před kavárnou, která
je volně přístupná, bude k vidění sbírka fotografií technických památek v česko-rakous-

kém příhraničí. Autory fotografií
jsou Petr Lazárek, Jan Halady
a Ferdinatd Altmann.
Zobrazené památky jsou i přes
svůj mnohdy stoletý věk z velké
části funkční.
Tento soubor fotografií vznikl

díky Regionální rozvojové agentuře
Jižní Moravy. Za cíl klade probudit u návštěvníků zájem o technické památky regionu a upozornit na moudrost v nich
obsaženou.
Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz
Již tradiční součástí Napoleonských dnů se stala
mezinárodní výstava vín –
Grand Prix Austerlitz
2011, jejíž VIII. ročník je
letos připraven opět ve spolupráci s Moravskou bankou vín.
V sobotu 13. srpna od 12 hodin na nádvoří slavkovského zámku budou mít návštěvníci možnost okusit soutěžní vzorky

vín. Cílem této výstavy je
nejen propagací vinné kultury vrátit do moravského regionu tradici vína, ale také
spojením termínu výstavy
s připomínkou Napoleonových narozenin
ukázat propojení našich zemí v oblasti kultury vína. V neposlední řadě si tato výstava
klade za cíl představit široké veřejnosti krásy
tohoto nápoje.

Prohlídky zámku s Napoleonem

Mateřská škola Zvídálek informuje

Chcete prožít na vlastní kůži přípravu oslav
Napoleonových narozenin? Máte jedinečnou
příležitost. V rámci letošních Napoleonských
dnů, které se konají každoročně v polovině
srpna, můžete v sobotu 13. srpna při tradičních
oživených prohlídkách slavkovského zámku
zhlédnout, jak sám francouzský císař Napoleon
Bonaparte mohl své narozeniny slavit. Chybět
zde nebude jeho žena Josefina či věrný maršál
Berthier. Samozřejmě se nesmí zapomenout na
Napoleonovy vojáky a služebné.
Pro tyto oživené kostýmované prohlídky
zámku doporučujeme pro velký zájem včasnou rezervaci na pokladně zámku (tel.
544 227 548). Vstupné: dospělí 140 Kč, důchodci 100,- Kč, děti, studenti a ZTP 80 Kč.
Zámek Slavkov – Austerlitz a Napoleon se
těší na Vaši návštěvu.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Od soboty 25. června do středy 29. června
proběhlo přestěhování celého zařízení MŠ Zvídálek na Malinovské náměstí 280 do vymezených „skladovacích“ prostor v tělocvičnách ZŠ
Komenského.
A jak probíhají stavební práce na nové MŠ?
Zatím velmi dobře, vše probíhá v souladu
s harmonogramem prací. A tak se už všichni těšíme, že od září 2011 přivítáme děti v nové mateřské škole.
Chtěla bych touto cestou poděkovat především panu starostovi města ing. Ivanu Charvátovi, který byl po celou dobu „hnacím motorem“ celé akce stavby nové MŠ. A co navíc –
zajistil formou sponzorského daru finanční prostředky ve výši 2 mil. korun na dovybavení
nově vzniklých prostor mateřské školy. Tyto finanční prostředky budou využity v nové ma-

K poslechu bude hrát od 14 hodin cimbálová muzika Ponava Brno. Degustační poplatek činí 250 Kč a zahrnuje skleničku, katalog,
degustační vzorky vína a slevu na prohlídku
zámku. Předprodej konzumačních lístků je na
pokladně zámku.
Věříme, že v těchto letních dnech návštěvníky zámku možnost okusit výborná vína jistě
zaujme. Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A

teřské škole na nákup dětského nábytku, lůžkovin a hraček pro děti, zařídí se dětské hřiště
a vybaví se výdejny jídla.
Z této finanční podpory poskytne město
částku 300 tis. korun Československé provincii
Chudých školských sester naší Paní jako malou
kompenzaci za to, že jsme po dobu devíti let
bezplatně využívali jejich prostory budovy MŠ
na Malinovského náměstí k předškolnímu
vzdělávání.
Na závěr vyslovuji poděkování všem, kteří
podporovali výstavbu nové mateřské školy
a v současné náročné situaci při stěhování nám
vycházejí vstříc a pomáhají.
Postavením mateřské školy se vyřeší dlouhodobá nepříznivá situace s umísťováním dětí
k předškolním vzděláváním v našem městě.
Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova
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Sportovní soutěž O pohár starosty
ročníku byla ZŠ Tyršova a pro sportovní klání
zvolila školní víceúčelový sportovní areál
a prostory tělocvičen obou škol. Akce se konala
v pondělí 28. června za velmi pěkného počasí.
Soutěže byly rozděleny do dvou kategorií – atletické a kolektivních sportovních her. V atletické části spolu soutěžili vybraní žáci, hoši
i dívky, z každé školy v běhu na 60 m,
skoku dalekém, vrhu koulí a štafetovém
běhu na 150 m. Ze sportovních her probíhala pro kategorii hochů utkání v kopané a ve florbale a pro kategorii dívek
zápas ve volejbale, vybíjené a badmintonu.
Ve všech soutěžních disciplínách probíhaly velmi vyrovnané boje. Bodové
výsledky byly po celou dobu soutěže
Foto: archiv ‰koly velmi těsné a nakonec o vítězi rozhodl

Již tradiční akcí se stala sportovní soutěž
„O pohár starosty města Slavkova“, v níž se ve
vybraných sportovních disciplínách spolu vždy
utkají žáci ze Základní školy Tyršova a Základní školy Komenského. V předchozích letech celá akce probíhala na slavkovském sportovním stadionu. Pořadatelem letošního

Sportovní den

jeden jediný bod. Vítězem letošního ročníku
O pohár starosty se stala ZŠ Tyršova. Pohár,
který převzal ředitel školy Mgr. Jiří Půček
z rukou místostarosty města, pana ing. Jiřího
Doležela, bude uložen v ředitelně školy do příštího ročníku soutěže.
Soutěžící předvedli velmi pěkné výkony
a statečně hájili barvy svých škol. Za to jim
patří poděkování. Nesoutěžící spolužáci se
svými vyučujícími zase podpořili své kamarády fanděním. Organizačně byla celá akce
velmi dobře připravena a zvládnuta. Ukázalo
se opět, jak je důležitá a přínosná spolupráce
mezi oběma školami. Na závěr lze celou letošní
soutěž O pohár starosty města Slavkova hodnotit velmi kladně po všech stránkách a žáci
obou škol se mohou těšit na příští ročník.
Mgr. Hana Charvátová

Školní rok skončil, projekty pokračují
30. června skončil další školní rok. Žáci přinesli domů vysvědčení a nyní už odpočívají od
školních povinností. Deváťáci opustili základní
školu a čeká je něco zcela nového na školách
středních. Svoje poslední vysvědčení slavnostně
převzali v Historickém sále zámku.
Během roku 2010/2011 byly uvedeny v život
dva projekty, které se nezastaví ani o prázdninách a pokračovat budou i ve školním roce
2011/2012.
Projekt Optimalizace pohybového režimu
školy – základ prevence poruch držení těla se
setkal se zájmem ze strany dětí i rodičů. Základem je prevence vadného držení těla dětí, případně včasné podchycení problematiky a následné řešení. V tomto projektu spolupracujeme
se specialisty fyzioterapeuty. Vznikl tak pro

Golf

žáky prvního stupně nový nepovinný předmět
Zdravotní tělesná výchova.
Druhý velký projekt má název Implementace
ICT techniky do výuky dle ŠVP. Čerpá prostředky z operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality vzdělávání. Právě díky tomuto projektu došlo ke zkvalitnění technického vybavení
školy. Nyní se pracuje na tvorbě výukových materiálů pro tato zařízení. Zatím projekt úspěšně
pokračuje a bude trvat až do konce roku 2011.
Materiály a vybavení ovšem najdou uplatnění
i v letech následujících.
Během prázdnin také dochází k úpravám
v areálu školy. Byly upraveny šatny v tělocvičně
a provádí se oprava osvětlení tříd tak, aby se
vyhovělo všem náročným požadavkům moder-

Foto: archiv ‰koly

PláÏov˘ volejbal

Pﬁedávání vysvûdãení

Foto: archiv ‰koly

ního vyučování i hygienických norem. O prázdninách je také v provozu víceúčelové sportoviště, o které je především v podvečerních hodinách velký zájem.
Další podrobnosti najdete na stránkách školy
www.zsslavkov.cz.

Foto: archiv ‰koly

„Deváťáci“ končili školní docházku sportem
Žáci devátých ročníků Základní školy Tyršova
ve Slavkově u Brna zakončili svoji povinnou
školní docházku ve znamení sportu.
V rámci dlouhodobého školního programu
Optimalizace pohybového režimu školy není
myšleno jen na žáky prvního stupně s projektem
Rovná záda, ale má vést k pohybové aktivitě
i žáky na druhém stupni. Jednou z takových tematicky promyšlených částí v rámci výuky tělesné výchovy jsou i sportovní aktivity pro žáky

devátých ročníků. V letošním školním roce proběhly ve dvou dnech. Jako náplň těchto vyučovacích hodin byly zvoleny sportovní aktivity,
které během školního roku v klasických hodinách TV není možno realizovat, a jsou k dispozici v našem městě. Během prvního dne bylo využito plaveckého areálu a žáci si zasoutěžili
v plavání v délce 50 m a zahráli plážový volejbal.
Druhý den měli možnost seznámit se s golfovým
areálem a vyzkoušet si základní golfové údery.

Oba dny byly pro žáky velmi zajímavé a naplněné sportovní aktivitou, což je v dnešní „sedavé
době“ pro dospívající mládež velmi důležité.
Pokud to organizační podmínky školy dovolí,
měly by být sportovní aktivity pro žáky devátých
ročníků postupně rozšiřovány na více dnů se zajímavou sportovní náplní. Navíc si tak žáci na
závěr své školní docházky na základní školu
užijí společné chvilky ve škole jinak než ve třídě
a lavici…
Mgr. Hana Charvátová

7/2011
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Informace ze Základní ‰koly Komenského

Slavkov u Brna versus Polsky Slawkow
Pěkný pátek a sobotu prožili žáci naší školy.
V rámci spolupráce s našimi sousedy navštívili
polský Slawkow. Přesněji řečeno: do Polska vyjeli členové country kroužku Junico a TeamGymu. Bylo o ně dobře postaráno. V pátek navštívili historické centrum polského města
Krakowa, sobotní dopoledne bylo věnováno
sportu. V místní škole, ke které patří moderní
sportovní areál, se svými vrstevníky sehráli fotbalové a volejbalové utkání. A kdo měl chuť,
mohl se naučit základům moderního tance, které
učili žáci místní školy. Po dobrém obědě bylo to
nejdůležitější. Vystoupení našich žáků patřilo
k slavnostnímu zahájení důležitého fotbalového
utkání místního mužstva Polské Slawkova s oddílem Wisla Kraków, který se letos stal mistrem

Náv‰tûva Slawkowa

Foto: archiv ‰koly

Polska. Vystoupení TeamGymu i country tanců
bylo úspěšné, o čemž svědčil velký potlesk. Starosta města Slawkowa poděkoval našim žákům
za předvedené výkony a představitelům města
předal čestnou plaketu za dlouhodobou, velmi
dobrou, vzájemnou spolupráci.
Miroslav Hrazdil a Hana Stárková

Rozloučení s žáky 9. ročníku
ve středu 29. června jsme se sešli s našimi deváťáky a jejich rodiči na předávání závěrečných
vysvědčení v Historickém sále slavkovského
zámku. Slavnostního aktu se zúčastnili jako hosté
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ a předseda školské rady a Ing. Jiří Doležel, místostarosta města.
Ještě před tím, než žáci obdrželi svá hodnocení,
proběhlo krátké zavzpomínání na uplynulá školní
léta. Žáci si připravili krátkou prezentaci, která
všem přítomným ukázala, jak šel čas. A tak jsme
v krátké sekvenci mohli sledovat, jak se copaté

Pﬁedávání vysvûdãení

Foto: archiv ‰koly

holčičky a ježatí kluci proměnili. Nyní jsme před
sebou již měli slečny a jinochy připravené vykročit do života. Jak si s ním poradí, bude teď záležet
jen na nich.
Součástí společného setkání bylo i předávání
odměn za práci pro třídu, za reprezentaci školy
a práci pro školu. Významnou součástí této části
je i předávání odměn za literární dílo psané žáky,
jehož nosným tématem je období 2. světové války,
které se dotýká slavkovských židů. Tito lidé žijící
v anglickém Nottinghamu založili nadaci, ze které
jsou tyto práce sponzorovány. Překlad a originál
těch nejlepších je pak umístěn v židovské kongregaci v Nottinghamu.
No a na samotný závěr se již předávala vysvědčení, obsahující doložku o získání základního
vzdělání. Uspěli všichni a tak mně nezbývá než
popřát všem, aby uspěli i na středních školách
a případně i na vysokých a našli si své místečko
v životě a byli spokojení. Šťastnou cestu.
Mgr. Vladimír Soukop
Více fotografií na www.zskomslavkov.cz
v sekci fotogalerie.

Glitter Stars na mistrovství Evropy
Dne 2. července se uskutečnilo Mistrovství Evropy v cheerleadingu pořádané mezinárodní organizací Europen Cheer Union ve spolupráci
s americkou organizací International Cheer
Union. Poprvé se sešla evropská elita roztleskávaček i roztleskávačů v Praze. Více než 1500
účastníků ze 14 zemí se představilo při velkolepém slavnostním zahájení soutěže v Tesla aréně
na pražském výstavišti v Holešovicích. 156 sportovních vystoupení probíhalo celý den.
Naše výprava ze Slavkova se reprezentovala
osmi děvčaty ze skupiny Glitter Stars ze ZŠ Komenského nám., které se nominovaly z 1. místa
na Mistrovství ČR 2011.
Po získání titulu mistryň republiky začala důsledná příprava. Na týdenním soustředění v Itálii
jsme zahájily nácvik zbrusu nové taneční choreografie. Po návratu do ČR naše nadšení neustávalo a zvyšovaly jsme naše tréninkové dávky. Připravenou sestavu jsme konzultovaly s lektorkou
tance z Brna Dagmar Jiřičkovou, která by s námi
v budoucnu ráda spolupracovala. Přínosem pro
naše účinkování v soutěži byl jistě i trénink se
světově proslulým choreografem Yemim A.D.
V podvečer evropského klání, za mohutného

povzbuzování slavkovských „fanoušků“, naše
dívky předvedly perfektní výkon a v kategorii Junior Team Cheer Jazz vybojovaly 4. místo, což je
jeden z nejlepších výsledků českého týmu na
šampionátu. Radost děvčatům určitě přinesla
i skutečnost, že si v zákulisí vysloužily neoficiální
titul nejkrásnějšího týmu Evropy.
Nejlepší výkony mistrovství předvedla družstva z Norska, Německa a Ukrajiny. Účast a umístění slavkovské skupiny v tak významné sportovní soutěži je velkým úspěchem, dívky získaly
velmi dobrou zkušenost a jsou velkým příslibem
do budoucnosti.
V příštím školním roce čekají děvčata také tréninky s trenérem Blakem Myersem z USA, které
jsou kolébkou cheerleadingu. Pro dosažení světové úrovně potřebujeme zvýšit počet členek,
proto začátkem září budeme pořádat nábor dívek
do naší skupiny ve věku 6–14 let. Dosažené výsledky již přerostly úroveň školních klubů a soutěžíme s profesionálními sportovními kluby, proto
přivítáme nadané dívky (výhodou jsou gymnastické dovednosti) z libovolné školy, nejen ze ZŠ
Komenského nám. Slavkov.
Mgr. Renáta Macharová

www.zskomslavkov.cz

Ohlédnutí za školou
Podívejme se ještě na ukončený školní rok.
Ze ZŠ Komenského vycházelo letos 45 žáků
z 9. tříd, 4 žáci z nižších ročníků a1 žákyně ze
7. třídy na 6 leté gymnázium. Dvě žákyně
uspěly u talentových zkoušek a nastoupí do
škol s uměleckým zaměřením do Brna a Jihlavy. Na maturitní obory nastoupí 34 žáků, na
nematuritní celkem 15 žáků.
Žáci se v rámci výchovy k volbě povolání
účastnili mnoha akcí. Navštívili poradenské
centrum Úřadu práce ve Vyškově, veletrh středních škol, dny otevřených dveří na středních
školách, v rámci výuky volby povolání byli seznámeni s vybranými obory náborovými pracovníky z některých škol, pracovali na katalogu
typových pozic. Tento katalog zpracovávali
naši žáci na základě projektu v rámci kariérového poradenství. Vybrané pozice pak prezentovali v rámci konferencí pořádaných základními školami okresu Vyškov. Tento projekt je
financovaný z peněz EU. Mnozí rodiče konzultovali volbu svého dítěte s výchovnou poradkyní a navštívili miniburzu středních škol,
kterou jsme zorganizovali v naší škole.
Přejeme našim žákům úspěšný start do života.
Mgr.Alena Pikolová

Den trpaslíkÛ

Foto: archiv ‰koly

Mezinárodní den trpaslíků
jsme pořádali 21. června a musím konstatovat,
že se opravdu vydařil. Ve vyučovacích hodinách
se objevily ukázky z knížek o trpaslících, matematické příklady, výkresy a písničky s tematikou trpaslíků.
Kdo chtěl, mohl přijít do školy v trpasličím
nebo alespoň v čepičce. Dostavili se hlavně žáci
z prvního stupně, nadšenci z druhého stupně
a dokonce i někteří vyučující.
Sedmáci z volitelného předmětu dramatická
výchova připravili na nástěnkách spoustu informací o této postavičce a v divadelním sále pro
své mladší spolužáky vystoupení. V něm se líhli
trpaslíci, bylo provedeno jejich sčítání, proběhla
soutěž o nejkrásnějšího, malíř maloval portrét
a nakonec společně řešili problém trpaslíka,
který příliš vyrostl.
Bylo velmi těžké vybrat třídu, kde byli nejhezčí
trpaslíci, tak všichni dostali drobnou sladkou odměnu. Heslo dne: „Ať žijí trpaslíci!“ jsme splnili
na sto procent a teď hurá na prázdniny.
kč

Glitter Stars

Foto: archiv ‰koly
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Protipovodňová ochrana města
Ve Slavkově u Brna probíhá od jara letošního
roku investiční akce Povodí Moravy, s.p. Akce je
spolufinancována z programu 129 120 Podpora
prevence před povodněmi II. Ministerstva zemědělství ČR. Stavební práce jsou vzhledem
k objemu prací řešeny dodavatelsky. Veřejnou
zakázku získalo v soutěži „Sdružení OHL ŽS &
IMOS“. Samotné přípravy projektu spadají do
roku 2005. Od té doby se podařilo navrhovateli
projektu městu připravit pozemky pro výstavbu
a Povodí Moravy, s.p. jako investorovi zajistit
administrativní a finanční část projektu. Stavební
povolení bylo vydáno investorovi v roce 2010.
Po vyřízení všech administrativních záležitostí
byly v letošním práce zahájeny.
Cílem těchto protipovodňových opatření je
ochrana spodní části Slavkova přilehlého středu
města před průchodem velkých vod v korytech
obou toků. Jedná se o vytvoření obtokového ramene, pro vyšší průtoky Prostředníčkem. Stávající profil a trasa vedení toku je nekapacitní a nevyhovující. Při větším průtoku Prostředníčkem
nebo Litavou docházelo v minulosti ke zpětnému vzdutí hladiny od ČOV a rozlivu mimo
koryto a byla tak ohrožována přilehlá občanská
zástavba. Budované zemní hráze a obtok slouží
k ochraně spodní části Slavkova a přilehlé lokality Zelnice, okolí ulic Nerudova a Luční. Po dokončení úprav nebude již docházet k zpětnému
vzdutí od Litavy stávajícím profilem Prostředníčku od ČOV. Bude tak možné uvolnit další pozemky pro rozvoj města. Lokalita bude po dokončení úprav chráněna na úroveň Q100/Q10
Litava/ Prostředníček či naopak. Oba toky se
vzájemně hladinově ovlivňují. Při naplnění kapacity koryta bude přes přelivný objekt voda
plnit Mokřad, který vznikne mezi novým a starým ramenem toku. Stejně tak slouží mokřad
i pro zachycení většího množství srážek, či povodňové vlny.

Shrnutí dosavadního průběhu
stavebních prací
V měsíci březnu proběhlo v době vegetačního
klidu odstranění části břehových porostů podél
stávajícího profilu toku Prostředníčku, bylo provedeno lokální pročištění břehů. V dubnu byly
zahájeny přípravné práce, které spočívali v přípravě zařízení staveniště a vytyčení stavebních
objektů. Počátkem května byly zahájeny zemní
práce na stavebním objektu „Nový obtok Prostředníčku“ v rámci stavebního objektu „Ohrazování Prostředníčka“ byly provedeny demolice
objektu při ulici Nerudova. Byly provedeny
skrývky ornice, které jsou uloženy na deponii
za silnicí I/50 na pozemcích města. Na stavebním objektu „Mokřad“ byly odstraněny traviny
a rákosy na celé ploše v objemu 5,1 ha. Další
etapa odstranění rákosu a travin na mokřadu
bude provedena v dalším průběhu výstavby.
V červnu práce plynule pokračovaly na výstavbě
obtokového ramene, kde už je dnes patrný profil budoucího toku. Byla provedena přeložka vodovodního řadu v trase, kde bude budoucí železobetonový rámový podzemní propustek. Při
ulici Československé armády začaly být raženy
larseny. Zahájeny taktéž byly práce na výkopu
pro budoucí rámový propustek v celkové délce
cca 270 m. V rámci stavebního objektu „Mokřad“ byly vybetonovány výustní šachtové hradicí
objekty pro budoucí odtok z mokřadu.

Současnost a výhled postupu
stavebních prací, plánovaná
omezení
Momentálně je nejvyšší stupeň stavebních
prací vidět na objektu tzv. rámového propustku.
V současné době je již provedený odkop v prostoru larsenové stěny v délce cca 100m. Došlo
k vyvěšení inženýrských sítí, včetně plynovodu.
V rámci stavby budou od 25. července do
31. října tohoto roku uzavřeny části ulice Československé armády z důvodu překopu silnice
pro podzemní rámový propustek, který je
součástí protipovodňových opatření budovaných ve městě. Úplná uzavírka silnice III/4191
v místě mostu přes řeku Litavu ve Slavkově
u Brna způsobí výrazné omezení dopravní obslužnosti při příjezdu do centra města ze
směru od Kyjova. Objízdná trase bude vedena
po obchvatové silnici I/50 a silnici III/0501 (ul.
Špitálská–Kollárova–Slovákova). Ze směru
od Bučovic bude objízdná trasa vedena ze silnice I/50 na silnici III/0501 (ul. Bučovická–Lidická–B. Němcové). Provoz autobusového
nádraží ve městě zůstane zachován po dobu
uzavírky ul. Československé armády. Po dobu
uzavírky dojde ke změně jízdních řádů linek
veřejné dopravy IDS JMK a vnitrostátních
linek, jejichž provoz zajišťují veřejní a soukromí dopravci. V rámci stavby bude zřízen
v místě překopu provizorní chodník šířky 2 m
a délky 27 bm, který bude opatřen bezpečnostním zábradlím. Provoz pro pěší zůstane
v těchto místech zachován.
Po dokončení betonáže rámového propustku
obdélníkového tvaru šířky 5,5 m a výšky 3,5 m
při celkové délce zatrubněné části cca 270 m
bude povrch silnice nově upraven a přilehlý terén
oset. Larseny pro odkop stavební jámy pro betonáž propustku jsou momentálně zaraženy
v úseku od km 0,812–0,933. Po uzavírce dojde
k překopu silnice III/4191 a zaražení larsen bude
pokračovat až do km 0,659 ve směru toku k otevřenému korytu nového obtoku Prostředníčku.
Souběžně budou pokračovat práce na hutnění
zemních hrází v místě nového koryta obtoku
a podél stávajícího profilu směrem k lokalitě Zelnice. Poblíž ulice Luční, dojde k ochraně stávající zástavby rodinných domů zemními hrázemi.
Poblíž ulice Nerudova dojde k osazení železobetonové ochranné zdi. Samotné práce na tvarování Mokřadu, který bude výrazným přírodním
prvkem a dominantou celého komplexu protipovodňové ochrany, jsou naplánovány na podzim
letošního roku. Z jara příštího roku bude provedena výsadba dřevin a osazení dřevěných lávek

Dopravní omezení v ul. âSA

Foto: R. Lánsk˘

pro pěší. Dokončení stavebních prací se plánuje
na květen příštího roku.
V souvislosti s probíhajícími stavebními
pracemi upozorňujeme občany, aby nevstupovali do prostoru staveniště. Prostor staveniště je dostatečně označen výstražnou páskou a po odvodu stavby jsou osazeny cedule,
které upozorňují na zákaz vstupu nepovolaným osobám. Na stavbě je dodržována bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Při pohybu v prostoru staveniště se občané
vystavují riziku nebezpečí úrazu. V těchto
případech hrozí při neoprávněném vstupu též
postihnutí finančními sankcemi pro přestupek. Po uzavření části ulice Československé
armády u mostu přes Litavu, bude zprovozněn průchod pro pěší, který umožní občanům
bezpečný průchod částí stavby.

Technické informace k projektu
Investor:
Navrhovatel:
Zhotovitel:
Koordinátor BOZP:
Projektant:

Povodí Moravy, s.p.
Město Slavkov u Brna
Sdružení OHL ŽS & IMOS
Infram, a. s.
Ing. František Pelan
a Ing. Antonín Světlík
Dotační program:
129 120 Podpora prevence
před povodněmi II Ministerstva zemědělství ČR
Finanční objem prací: 81,5 milionů Kč bez DPH

Protipovodňová opatření
Obtok Prostředníčka vytváří novou kapacitu
pro převedení velkých vod na toku přes intravilán města. V souběhu s mokřadem jej tvoří lichoběžníkový profil koryta s ohrazováním na
kótu 202,5 m n. m. V těchto místech bude část
hráze snížena v místě přelivného objektu do
mokřadu. Část koryta získá následně opevnění stěnami z gabionů. V dalším úseku prochází
obtok rámovým ŽB propustkem o šířce 4,5 metru
a délce cca 270 m, vedeným pod silnicí III. třídy.
Obtok se následně napojuje poblíž ulice Luční
přes přelivný objekt do nynějšího profilu toku
Prostředníčku. Dále provede zhotovitel terénní
úpravy poblíž ulice Luční a Nerudova. Dojde
k ohrázování Postranné po silnici I/50. Ohrazována bude i část kolem stávajícího Prostředníčka
v lokalitě Zelnice. U ČOV vznikne hradicí objekt, který zamezí zpětnému vzdutí Prostředníčkem a součástí stavby bude i bezpečnostní obtok
v ústí do Litavy.

Mokřad
Hlavní prostor pro akumulaci vody vytvoří zhotovitel odtěžením ornice a zemin na úroveň HTÚ
na kótu 200 m n. m. Poté zde vzniknou jednotlivé
laguny o různých hloubkách, od 30 centimetrů
přes půl metru až po 1,2 metru. Prostor lagun bude
trvale zavodněn zejména hladinou spodních vod
v této lokalitě. Ke zvýraznění přírodního charakteru celého prostoru navrhli projektanti laguny
v nepravidelných tvarech. Na zvýšených místech
mezi tůněmi se rovněž objeví nově vysazené olše
a vrby a vznikne tím přirozený biokoridor. Mokřad bude ohrázován a bude zachytávat vodu, která
se přelije do tohoto prostoru při naplnění kapacity
nového obtoku Prostředníčku.
Ing. Jan Jelínek,
technický dozor investora, Povodí Moravy, s. p.

Plán objížďky najdete na:
www.slavkov.cz nebo www.veslavkove.cz
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Integrovaná stﬁední ‰kola Slavkov u Brna

JanÛv hrad

Foto: archiv ‰koly

www.iss-slavkov.eu

Tﬁi Grácie

Foto: archiv ‰koly

Cyklistické putování po okolí Pálavy
Ve dnech 22.–24. června se žáci ISŠ Slavkov
u Brna oboru automechanik, třídy 1.B AU a 2.A
AU, zúčastnili výletu, jehož hlavní náplní byla
cykloturistika. Ubytování poskytl kemp Pálava
v obci Nové Mlýny, odkud jsme vyrazili na dva
celodenní výjezdy. První vedl po světově unikátní oblasti Lednicko-valtického areálu, zařa-

zeného na seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. Druhý výjezd, fyzicky
náročnější, mířil okolo celé dominanty jižní
Moravy, Pavlovských vrchů. Po návratu do
kempu se žáci věnovali aktivnímu odpočinku
při míčových nebo společenských hrách, které
zázemí kempu nabízí.

Kromě toho, že žáci poznali jedny z nejkrásnějších oblastí Moravy a zvýšili si svoji tělesnou zdatnost, někteří nalezli v cyklistice hlubší
a trvalejší zálibu. Pro organizátory je nejhezčí
odměnou chuť účastníků poznávat opět za rok
tímto způsobem další krásná místa.
Ing. R. Kučera, ISŠ

Závěrečné zkoušky v ISŠ Slavkov u Brna
Učňovské závěrečné zkoušky byly na naší
škole organizovány obdobně jako státní maturita.
Naše škola je zapojena do projektu Nová závěrečná zkouška. Žáci učebních oborů kuchařčíšník a mechanik opravář silničních motorových
vozidel se dozvěděli témata a okruhy pro závěrečnou zkoušku až v den konání. Zkoušky se
skládaly ze 3 částí:písemná zkouška, praktická
a ústní. Zadání všech částí zkoušky bylo jednotné pro všechny obory v celé České republice.
Zkoušek se zúčastnilo celkem 35 žáků učebního
oboru kuchař-číšník a 35 žáků učebního oboru

mechanik opravář motorových vozidel. Někteří
žáci mají termín zkoušky odložen na měsíc září,
protože nestihli v daném termínu dokončit klasifikaci v jednotlivých předmětech, což je podmínkou připuštění k závěrečné zkoušce.
Z celkového počtu 70 žáků obou učebních
oborů prospělo s vyznamenáním 9 žáků.
Slavnostní předání výučních listů proběhlo
v Historickém sálu slavkovského zámku za přítomnosti představitelů města Slavkov u Brna, vedení školy,vyučujících a rodičů.
L. Čajka, ISŠ Slavkov u Brna

Prohlubování právního vědomí žáků ISŠ
Co smím a co nesmím? Jak se správně zachovat? Na tyhle a další podobné otázky si musíme umět
všichni odpovědět, zvláště pokud je nám 15 let a stali jsme se právně odpovědnými. Proto je prohlubování právního vědomí žáků ISŠ ve Slavkově věnována velká pozornost a to nejen v hodinách
občanské nauky a základů společenských věd.
Stalo se tradicí, že výuku doplňuje JUDr. Petr Živěla besedami o různých právních kauzách.
Problematika šikany, zneužívání návykových látek, porušování autorského zákona a celá řada jiných témat vyvolává zájem studentů a živou diskusi. Mají tak jedinečnou možnost získat kvalifikovanou odpověď na své dotazy a vytvářet si správné občanské postoje. Mgr. A. Spáčilová, ISŠ

V˘let do Lednice

Foto: archiv ‰koly

Poznávací v˘let do Lednice
V rámci praktické výuky žáci dřevooborů
z odloučeného rousínovského pracoviště ISŠ
Slavkov u Brna se svými mistry M. Plevou,
Z. Klemsovou, Z. Blahutem a M. Magerem navštívili 1. června zámek Lednice s přilehlým parkem. Účelem akce bylo seznámení s dobovými
zámeckými řezbami a starožitným nábytkem.
Prohlídka pokračovala návštěvou skleníku,
akvarijní expozice a minaretu. Žáci si ověřovali
své teoretické znalosti v zámeckém parku při
poznávání různých druhů vzácných stromů.
Výlet byl tak přínosem k odborné výuce i k poznávání naší historie.
M. Pleva, ISŠ

Sportovní a cyklistický kurz ISŠ Slavkov u Brna
Ve dnech 13.–17. června proběhl školní sportovní a cyklistický kurz pro žáky 3. ročníků hotelové školy. Hned první den si vyzkoušeli svou

Plavba na raftech

Foto: archiv ‰koly

odvahu v Lanovém centru Dolní Bušínov a vodáckou šikovnost na raftech. Dále kurz pokračoval jako každý rok v rekreačním zařízení
LDT Kosov u Zábřehu. Tento areál má k dispozici tři hřiště s pevným povrchem, tělocvičnu, krytý bazén, posilovnu a hernu stolního
tenisu. Počasí k nám bylo příznivé a splnili jsme
tak celý program kurzu, včetně cyklistických
vyjížděk do blízkého okolí. Navštívili jsme
areál Aleše Valenty pro akrobatické lyžování
ve Štítech, přehradu v Dolním Bušínově, hrad
Mírov a další zajímavá místa v této části podhůří Jeseníků. Ve večerních programech se na-

Cyklistick˘ kurz

Foto: archiv ‰koly

vzájem bavili svými vystoupeními žáci a tým
pedagogů. Podle ohlasu žáků mohu říci, že se
jim kurz líbil a sportování se velice užívali.
vedoucí kurzu J. Lekavý, ISŠ
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Firma Milan Májek nabízí

HUTNÍ
MATERIÁL
pro firmy, stavebníky, občany
• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

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



604 272 975
725 397 914

âERVINKA, s.r.o.
ČSN EN ISO 9001:2001

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

PRODEJ







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

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

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

www.cervinka-hodejice.cz

Veškeré geodetické práce
za rozumnou cenu v plné kvalitě.
www.geometrakyjov.cz
e-mail: geometra@geometrakyjov.cz
telefon: 518 611 666, 603 814 077

nabízíme

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK
- pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky
z přírodního kamene

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
Tel.: 731 572 240
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz

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

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

Pomoc předluženým lidem
Dnešní doba se vyznačuje tím, že většina občanů
se zadlužila a není schopna splácet své dluhy.
Z půjčených 20 tisíc se dluh vyšplhá na 120 tisíc
a dluhy rostou.
Jediná možnost, jak z dluhů, je vyhlásit na sebe
osobní bankrot s oddlužením dle zák. 312/2006 Sb.
Výhody pro dlužníka:
1. Zaplatíte pouze 30 % svého dluhu v 60 splátkách
do 3000 Kč
2. Zbavíte se exekutorů, jste pod ochranou soudu.
3. Oddlužuje Vás soud, žádné riziko podvodu.

Informace na bezplatné poradně A.G. Nika

Tel. 777 900 925

ZLATNICTVÍ
Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111
JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY
NEJNOVĚJŠÍ MODELY:

ZÁCHRANA DAT
ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

• briliantových, zlatých
a stříbrných šperků
• snubních prstenů ze zlata i
stříbra
• šperky z chirurgické oceli
• módní šperky Swarovski
• hodinky

DÁLE NABÍZÍME:

• zakázkovou výrobu šperků
ze zlata, platiny a stříbra
s možností vložení briliantů
• zhotovení gravírovaného portrétu na zlatou destičku
• navlékání a převlékání perel
• výkup zlata
• prodej dárkových poukazů
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Slavkovský kroj
se představuje
V červnu na Svatourbanských hodech mohla veřejnost poprvé na živo vidět rekonstrukci tradiční
sváteční varianty slavkovského kroje z 2. poloviny
19. století. Předvedly je dva páry stárků, Jana Šilerová s Davidem Svobodou a Tereza Čechová s Víťou
Knotkem. Jak rekonstrukce slavkovského kroje začala, jaké jsou její výsledky a vyhlídky do budoucna, na to jsem se zeptala dvou iniciátorek
projektu, Petry Romanovské-Slováčkové a Jany
Šilerové.
Co vás k nápadu rekonstruovat slavkovský
kroj přivedlo?
Petra Romanovská-Slováčková: Inspirovaly
nás okolní vesnice, které také brněnský typ kroje
rekonstruovaly – například Křenovice, Šlapanice, Tetčice. Stejně jako tyto obce, také Slavkov
spadá do brněnské oblasti, kde se obvykle používal takzvaný brněnský selský kroj. Při obnovování hodových slavností před 11 lety se ve Slavkově začal používat nejprve kroj kyjovský,
protože byl tehdy lépe dostupný. Tradiční je zde
však kroj brněnského typu. Pan farář a pan starosta nápad rekonstruovat původní podobu slavkovského kroje podpořili, bylo však potřeba získat finance. Prostřednictvím organizace Mládež
pro tradice jsme žádali o grant z Evropské unie,
nedávno bylo založeno občanské sdružení Slavkovské króžek, které se bude péči o kroje a jejich
propagaci věnovat.
Prozraďte nám, kdo patří do týmu, který se
rekonstrukci krojů věnuje?
Petra Romanovská-Slováčková: Kromě nás
dvou jsou to Mirek Slováček, David Svoboda,
Tereza Čechová a Víťa Knotek. Významnou pomocí nám je děkan Milan Vavro.
Zjistit původní podobu kroje používaného
ve Slavkově nebylo jistě snadné.
Petra Romanovská-Slováčková: Slavkovský
kroj není detailně zdokumentovaný. Je to dáno
tím, že v průběhu 19. století docházelo obecně na
Brněnsku k odkládání krojů. Kroje byly nahrazovány městským oblečením. Způsobila to blíz-

Slavkovsk˘ kroj

kost velkého města i to, že naše oblast byla pleněna za napoleonských válek vojáky, kteří bojovali v bitvě u Slavkova. Zničené či zabavené vybavení i oblečení bylo nahrazováno novým,
ovšem už městským.
Odpovědi na otázky ohledně slavkovských
krojů jsme hledaly v knihách etnografky Miroslavy Ludvíkové, na slavkovském zámku, v etnografickém muzeu, velmi nám pomohli nadšenci ze Slavkova, kteří poskytli fotografie.
Jana Šilerová: Zásadní informace jsme získali
od paní Anny Spáčilové. Ta rekonstruovala kroj
pro folklórní soubor Jatelinka, který dříve fungoval při ISŠ ve Slavkově. Poskytla nám svoje
fotografie i některé součásti krojů především
z Křenovic. Posunula tak naše bádání o velký
kus dopředu a za to ji patří velký dík.
A jaký byl výsledek vaší práce?
Petra Romanovská-Slováčková: Zjistily jsme,
že slavkovský kroj procházel postupem doby
řadou proměn. Za reprezentativní model jsme
zvolily podobu z konce 19. století, protože v pozdější době už se do krojů příliš promítala měšťanská móda. To se týká především mužského
kroje, který byl stále civilnější: místo vysokých
bot se začaly nosit polobotky, žluté kožené kalhoty ustoupily běžně nošeným černým kalhotám,
vesty nahradila městská saka a podobně.
Dále se jednalo o drobných detailech, které
odlišovaly slavkovský kroj od krojů z okolních
vesnic, o typu látek. Obce v okolí Brna měly díky
brněnským textilním závodům velký výběr typů
i barev látek a samozřejmě toho využívaly.

Foto: 8x H. Sokoltová

Jana Šilerová: Ušití krojů jsme svěřili krejčové Haně Vyšinské, která se specializuje na brněnský typ krojů. Také ona nám pomohla dořešit některé detaily.
Přibližte nám trochu podobu a jednotlivé
části kroje.
Petra Romanovská-Slováčková: Ženský kroj se
skládá z bílých rukávců se silně naškrobenými rukávy a jemně zdobené sametové kordulky, která
imituje tehdy módní korzety. Venkovské ženy vyztužené korzety s kosticemi nenosily, ale snažily se
dobové módě přiblížit alespoň střihem kordulky.
Sukně mohou mít různé barvy, sahají do půli lýtek
a jsou doplněné zástěrkou v kontrastní barvě. Na
hlavě ženy nosí speciálně vázané červené šátky.
Chlapci mívali bílé košile s červenými vestami,
kožené (nebo v našem případě žluté dyftýnové)
kalhoty, vysoké boty a černé klobouky se širokou
krempou zdobenou květinami.
Kroje mají krásně pestré barvy, sukně dokonce mají barvy měňavé. Proč je tomu tak?
Petra Romanovská-Slováčková: Je to jednak
tím, že dříve se na jednotlivé části kroje používaly ty látky, které byly zrovna po ruce. Hospodyně si koupila látku na ložní prádlo a ze zbytku
ušila třeba zástěrku ke kroji. U brněnského kroje
je kladen důraz na to, aby sukně a zástěrka byly
v kontrastní barvě. Nemůže to tedy být tak, že
sukně je modrá a zástěrka světle modrá. Musí se
použít barva výrazně kontrastní, třeba žlutá.
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Měňavé barvy jsou dány dvojí barvou hedvábného vlákna v tkanině, což bylo ve své době
obvyklé a velmi oblíbené. Modrá sukně, kterou
měla na hodech Tereza, míchá modrou a černou
barvu. Druhá sukně je šitá z tkaniny obsahující
vlákna zelená a červená.
Byly kroje šité na míru?
Jana Šilerová: Byly, ale je možné je přizpůsobit. Například moje kordulka je zabraná, na každé
straně jsou 2 cm rezervy, takže se dá upravit na
jinou postavu. Jen délka sukně se nedá upravit.
Kroje jste tedy prostudovali, nechaly ušít
a pak už bylo načase představit je veřejnosti. Jak
dlouho se kroj před takovou příležitostí chystá?
Jana Šilerová: Chystání kroje trvá celý víkend.
Vše se musí pečlivě naškrobit a vyžehlit. Škrobení pro nás obstarali odborníci z Líšně, žehlení
krejčová, která nás také oblékala. Samotné oblékání nám zabralo skoro hodinu. Tak dlouho to
trvá hlavně proto, že kroje jsou úplně nové, čerstvě naškrobené a nepoddajné. Po určité době
používání se přizpůsobí postavě a trochu se podvolí – tedy pokud se znovu nenaškrobí.
Nejprve se oblékají punčochy a šněrovací kotníčkové boty. Pak se kolem pasu omotá ručník,
aby kroj netlačil. Následuje tzv. „jelito“ uvazované kolem boků, na kterém bude sedět suknice.
„Jelito“ vytváří potřebný objem sukně.
Petra Romanovská-Slováčková: Tento prvek se

Součásti kroje
Dámský:
Lipský (turecký) šátek – červený s květovanou bordurou (krajem),
zvláštní úvaz
Krézl – okruží kolem krku s děrovanou výšivkou
Hedvábný šátek s třásněmi – ve výstřihu
Kordula se šůsky – živůtek, vestička ze sametu. Šůsky leží na
sukni, jsou zřasené a vytváří hezkou ozdobu. Kordula je zdobená portami a krajkami
Rukávce – halena s baňatými středně velkými rukávy zakončenými děrovanou výšivkou. Na rukávech jsou uvázané mašle.
Spodnice – 4 plátěné naškrobené sukně s krajkou na dolním
okraji. Jsou naskládané do velkých faldů (záhybů)
Vrchnice – vrchní sukně z taftového hedvábí (v našem případě napodobenina tohoto materiálu), zdobená dvěma proužky kousek
od spodního okraje sukně.
Fěrtoch – zástěra v kontrastní barvě k vrchní sukni, zakončená
krajkou
Bílé punčochy
Kotníčkové šněrovací boty
Šátek do ruky – vyšívaný, plátěný
Pánský:
Klobouk se širokou krempou, pro slavnostní příležitosti zdoben
vonicí (květinami)
Flór – hedvábný černý šátek kolem krku
Košile – plátěná, se širokými nabíranými rukávy, na prsou zdobená
sámky
Vesta – delší, s hustou řadou zlatých knoflíků. Červená barva
značí slavnost, může mít i jiné barvy (modrou, zelenou atp.)
Vonice – kytka z umělých květin připnutá na vestu
Kalhoty – kožené (v našem případě jako náhrada dyftýn), zastrčené do bot
Vysoké holínkové boty
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začal používat už v době baroka ke zvýraznění
boků, později v 19. století na něm seděly kovové
a dřevěné konstrukce krinolín.
Jana Šilerová: Dál se oblékají spodničky, které
jsou celkem čtyři. Protože jsou sešité, oblékají se
přes hlavu. První tři spodnice se postupně uvazují
napevno u pasu. Následuje čtvrtá spodnice, ve
které je zapasovaná vrchní sukně. Tyto dvě části
se tedy oblékají společně. Ještě před utáhnutím
poslední sukně se oblékají rukávce, na kterých
už je nachystaná vestička. Teprve pak se vše napevno zaváže. Následují detaily jako zástěrka,
šátek a krézl – drobné okruží na krku.
Vlasy jsou schované pod šátkem?
Jana Šilerová: Ano, vlasy jsou spletené a schované pod šátkem. Je tomu tak proto, že dřív ženy
prostovlasé na veřejnost nevycházely. Ke každému kroji tedy patří šátek nebo čepec. Mladé
dívky mohou mít věneček nebo speciálně spletené vlasy s mašlemi, muži mají vždy klobouk
bez ohledu na věk.
Petra Romanovská-Slováčková: Dříve se používaly i věnce, ale ty bývaly výhradně pro mladé
neprovdané dívky – tzn. čtrnáctileté, patnáctileté.
Dívky mohly nosit i šátky, ale s jiným úvazem než
ženy. Věnce později zůstaly jen pro zvláštní,
hodně slavnostní příležitosti.
Tolik naškrobené látky musí hodně vážit.
Jak se v kroji člověk cítí?
Jana Šilerová: Ženský kroj váží přes 7 kg.
A jak se v něm cítím? Krásně!
Petra Romanovská-Slováčková: Je to samozřejmě
náročné. Pevně naškrobené spodnice například znemožňují dojít si na záchod. Děvčata proto musí pít
jen střídmě, tolik, kolik jsou schopné vytancovat.
Jana Šilerová: Také se v něm obtížně prochází
dveřmi. Člověk je zkrátka prostorově výraznější,
než je zvyklý.
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kysovou zástěrou a fialovou kordulkou. Mužské
kroje budou stejné jako první pár, jen kalhoty
budou více dohněda.
Uvažujeme také nad jinými variantami kroje.
Současná varianta je honosná, slavnostní. Rádi
bychom rekonstruovali některou polosváteční variantu kroje. Mohlo by jít například o variantu taneční, která mívá plátěné sukně s drobným kvítkovým dekorem.
Chtěly byste na závěr něco vzkázat slavkovským občanům a těm, které vaše práce na
rekonstrukci kroje zaujala?
Rády bychom vyzvaly všechny, které zajímá
folklór, aby se zapojili do naší činnosti. Věk nerozhoduje, vítáme každého, kdo si chce zatancovat, zazpívat a oživovat hodovou tradici ve Slavkově. Ověřily jsme si, že hody skutečně ve
Slavkově tradici mají. Hody se zde slavily i ve 20.
století, a to nejen Špitálské, ale i slavkovské – urbanské. Hlavně však jde o dobrou zábavu. Vítáme každého, kdo by se chtěl zapojit. Kontaktovat můžete nás osobně, informace získáte na
webu www.mladezprotradice.cz nebo prostřednictvím emailu info@mladezprotradice.cz.
Děkuji za rozhovor.

Hana Sokoltová

Historick˘ kroj (30. léta 20. stol.)

Foto: archiv

Historick˘ kroj (30. léta 20. stol.)

Foto: archiv

Kolik času na hodech v kroji strávíte?
Jana Šilerová: 12–13 hodin. V poledne jsem už
byla oblečená a až po půlnoci jsem kroj svlékala.
Jaký je váš plán do budoucna? Budou další
kroje?
Petra Romanovská-Slováčková: Letos na podzim přibudou ještě dva páry krojů. Další postup
záleží na financích, které se nám v rámci sdružení
Slavkovské króžek podaří získat. V plánu máme
účast a reprezentaci Slavkova na folklórních akcích, v družebních městech, možná dojde i na nějaký krojovaný ples. Slavkováci nás budou samozřejmě moci vidět na Svatourbanských hodech
a snad i církevních slavnostech.
Můžete prozradit, jak bude vypadat dvojice
dalších plánovaných krojů?
Petra Romanovská-Slováčková: Jeden ženský
kroj bude mít tmavě zelenou sukni, světle žlutou
zástěru a hnědou kordulku. Druhá sukně bude
měňavá – růžovo-modrá, s krémovou nebo tyr-

Poděkování
Naše velké díky za podporu, pomoc a nadšený přístup patří: zastupitelstvu města v čele
se starostou Ivanem Charvátem, děkanu Milanu
Vavrovi, Mgr. Anně Spáčilové, PhDr. Lence
Novákové z etnografického ústavu, Haně Vyšinské a všem, kteří přispěli svým časem, znalostmi či financemi. V neposlední řadě díky
těm, kteří jsou ochotni, ba se dokonce těší
z chození v kroji a zachovávání tradic, protože
bez vás by naše snažení nemělo cenu.

Travní sekačky elektrické
Tichý chod a minimální údržba

Travní sekačky benzínové s pojezdem
S ocelovým podvozkem

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

www.rumpova.cz

PRODEJ 4 BYTOVÝCH JEDNOTEK 3+kk PO REKONSTRUKCI

VELEŠOVICE U SLAVKOVA U BRNA
Bytové jednotky OV 3+kk, plocha 52–56 m2, ke každému bytu náleží sklep
12–22 m2 a 2x venkovní parkovací místo za domem. Byty jsou po kompletní
rekonstrukci, vytápění vlastním plynovým kotlem pro každý byt. Plastová okna,
plovoucí podlahy, nadstandardní koupelny. K dispozici ihned.

Cena od 1 550 000 Kč
BLIŽŠÍ INFORMACE: 725 053 848, rozmahelova@pegasreal.cz
PRODEJ NOVÝCH PROSTORNÝCH BYTŮ 2+kk, 3+kk

HOLUBICE U BRNA
Nové atraktivní byty v OV – Na Vyhlídce – Holubice. Byty 2+kk a 3+kk s plochou
58 m2 až 86 m2. Standardy na vysoké úrovni, kvalitní materiály. Výborná dopravní dostupnost – 15 km do centra Brna, 6 km od Slavkova. Dokončení
12/2011.

Cena 2+kk od 1 569 630 Kč; 3+kk od 2 037 570 Kč
BLIŽŠÍ INFORMACE: 777 244 704, www.navyhlidce.pegasreal.cz
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ZÁMECKÁ RESTAURACE AUSTERLITZ
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Příjem inzerce
Uzávěrka pro inzerci

pátek 19. srpna do 16 hodin
info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Nejúãinnûj‰í reklama
ve slavkovském regionu je na serveru

Romantické prostředí s bohatým výběrem vín
Denní náv‰tûvnost:
• Speciality na grilu • Vinný sklep • Letní zahrádka • Galerie vín
• Společenské a firemní akce • Svatební hostiny • Trampolína
Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 606 637 666, 544 212 166
info@restauracezamek.cz

více neÏ 1100 unikátních
pﬁístupÛ

AKCE!

OTEVŘENO DENNĚ
od 10 do 22 hodin
(pátek a sobota do 24 hodin)

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Inzerce aÏ
o 50 %
levnûj‰í!
Banner jiÏ od 290 Kã na t˘den
Ceník inzerce najdete na www.veslavkove.cz
tel.: 544 220 661 • info@bmtypo.cz

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

Nám můžete důvěřovat.
Jsme tu pro vás již 12 let.
Tradice, vstřícnost, kvalita.

Otevírací doba
po, st
8.00 - 17.00
út
8.00 - 13.30
čt
8.00 - 16.00
pá
8.00 - 15.00
so, ne zavřeno

www.eyes-optik.cz

Přijďte si vyzkoušet nový přístroj

Smart DIAMOND
3D simulace, výběr obrub
a mnoho dalších funkcí . . .

Další rozvoj
Devro s.r.o.
v závodě Slavkov u Brna
Devro s.r.o., dříve Cutisin, s.r.o.,
je nejpočetnějším členem silné
nadnárodní společnosti Devro plc.
se sídlem ve Skotsku. Přejmenování na Devro s.r.o. je vyjádřením
našeho významu a úspěšnosti pro
celou skupinu Devro.
Ve Slavkově zaměstnáváme
kolem 140 zaměstnanců, jejich
know-how spočívá ve vývoji, výrobě a prodeji plastových střev
a potisku a úpravách salámových
kolagenních střev.
„Naší vlajkovou lodí je uditelné

plastové párkové střevo, které se
prodává pod komerčním názvem
Minismoke,“ říká Ing. Ivo Jablonický, MBA, ředitel závodu Slavkov.
Moderní budova závodu byla
postavena v roce 1993. Pod jednou střechou zde sídlí dvě firmy,
Devro s.r.o. a ViskoTeepak, s.r.o.,
které do roku 2002 tvořily jednu
firmu. V těchto dnech jsme obdrželi od firmy ViskoTeepak, s.r.o.
výpověď Smlouvy o pronájmu
prostor v závodě Slavkov u Brna.

Pro více informací:

ViskoTeepak, s.r.o. uvolní pronajaté prostory a odstěhuje se z objektu v létě 2012.
Pro závod Slavkov u Brna se
tímto otevírají nové příležitosti
a možnosti dalšího rozvoje. Prověřujeme jednotlivé varianty dalšího využití uvolněného prostoru:
rozvoj výroby a úprav plastových
nebo kolagenních střev, případně
skladování. Všechny návrhy
budou posuzovány také z hlediska
ekonomického a strategického
rozvoje společnosti Devro s.r.o.

www.cutisin.cz
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Nezmaﬁi

Folk team
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Kamelot

VáÏené dámy, váÏení pánové a v‰ichni milovníci dobré country a folkové hudby,
v minulém čísle zpravodaje jsem vás seznámil
s dvěma účastníky přehlídky Folk a country na
Panském domě. Nyní představím další dva účinkující této přehlídky, ale nejdříve malé opakování, které je prý matkou moudrosti.
13. ročník festivalu Folk a country na Panském domě je volným pokračováním stejnojmenné přehlídky která se konala na zámku.
Letos se organizace ujalo město Slavkov u Brna
a koncert proběhne na nádvoří Panského domu
na Palackého náměstí.
Akce proběhne 12. srpna od 19 hodin. Občerstvení bude zajištěno a předprodej vstupenek
bude probíhat zhruba tři týdny před samotnou
akcí v knihkupectví Knihy – dárky Skaličková –
Pokorná. Cena vstupenek bude v předprodeji
150 Kč a na místě 180 Kč. Upozorňuji, že počet
míst na nádvoří Panského domu bude omezen,
proto neváhejte a kupujte v předprodeji. V případě deštivého počasí se bude přehlídka konat
ve Společenském domě Bonaparte.
Hrát a zpívat vám budou letos tyto soubory:
od 19 hodin Poutníci ze Slavkova u Brna a širokého okolí, od 20.15 h. Nezmaři z Českých

Budějovic, od 21.40 h. Folk team z Brna a od
23.10 h. Kameloti také z Brna. Samozřejmě se
může stát že časy nebudou přesně dodrženy, ale
udělám vše proto aby rozdíly byly co nejmenší.
Celým pořadem vás bude provázet moje maličkost – Jiří Karas Pola.
Skupina NEZMAŘI je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických
nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní
písně ale i světová folková klasika. Každoročně
odehrají přes 100 koncertních vystoupení po
celé ČR a Slovensku. Kromě plzeňských Port
jsou také držiteli dvou Zlatých klíčů. Tato prestižní cena se uděluje pro nejlepší skupinu roku
v kategorii Folk & Country. Na svém kontě mají
13 samostatných CD a DVD Nezmaři 30 let.
Současná sestava této populární kapely, která
bude u nás hrát již potřetí, je následující: Pavel
Jim Drengubák – kapelník a hráč na kontrabas, Pavel Zajíc – kytara zpěv, Antonín Hlaváč
– kytara zpěv a Šárka Benetková – zpěv a klávesy.
Závěr a předpokládaný vrchol slavkovské přehlídky obstará další legenda české folkové,

trampské a country scény, skupina KAMELOT
s Romanem Horkým. Tento soubor vznikl
v roce1982. Počáteční tvorba kapely zařadila
Kamelot do škatulky „Folk a country“, kde je
hudební skupina zařazena dodnes. Autorem
všech textů a skladatelem hudby je zpěvák a leader skupiny Roman Horký, který je v současné
době jediný člen původního Kamelotu. Kapela
však dávno překročila hranici žánru Folk
a Country. Od svého vzniku vydala celkem 22
alb, z nichž 11 z nich bylo oceněno titulem
„Zlatá deska“, jedno album „platinová deska“
a jedno „multiplatinová deska“. Poslední uvedené ocenění získalo první album s názvem „Zachraňte koně“ za 96 000 prodaných nosičů. Poslední řadové album s názvem „Mořská sůl“
vyšlo v roce 2009. Současná sestava Kamelotu
je následující: Roman Horký – kytara (od
1982), Viktor Porkristl – kytara (od 1996 do
2004, od 2008), Blanka Šrůmová – zpěv (od
2010), Petr Surý – kontrabas (od 2010).
Těšíme na vás 12. srpna na přehlídce Folk
a country na Panském domě ve Slavkově u Brna
od 19 hodin.
Jiří Karas Pola

Poděkování
Děkuji členům městské policie za velkou
vstřícnost a ochotu mně pomoci dostat se
do bytu s klíčem v zámku uvnitř. Nelehká
práce dopadla na jedničku. Přeji těmto
pánům, kteří nechtěli být jmenováni, hodně
úspěchů a pochval v jejich práci.
Eva Floriánová

Kost˘mované prohlídky v podzemí

Foto: archiv PV

Kost˘mované prohlídky zámeckého podzemí
Stalo se již tradicí, že se na začátku prázdnin
můžete podívat do zámeckého podzemí a setkat
se zde s historií těchto míst. 1. července ve večerních hodinách, se setkala více jak stovka
návštěvníků s členy Občanského sdružení PER
VOBIS, kteří všechny návštěvníky provedli tajemnými prostorami podzemí a setkali se zde
s osobami, které buď žily na zámku nebo byly
nějak spjaty s těmito místy. Setkání s Napoleonem a jeho vojáky, kuchařkou, katem, poběhlicí, skřítky, i samotnou hraběnkou Eleonorou,
navodili tu správnou atmosféru záhadných zá-

koutí. Odměnou pro odvážné malé návštěvníky
byly čokoládové penízky, které rozdávala samotná hraběnka. Věříme, že se nám podařilo
zábavnou formou seznámit návštěvníky s historií zámku a trochu je i pobavit scénkami členů
našeho Občanského sdružení. Při kostýmovaných prohlídkách se s námi můžete opět setkat
při Napoleonských dnech 13. srpna v zámeckých interiérech, tentokrát s císařem Napoleonem, vojáky a jeho doprovodem.
Těšíme se na vaši návštěvu
Ilona Zyková, PER VOBIS

Sbírka pro Tibet

Foto: I. Kluãková

Sbírka pro útulek Tibet
Dne 12. června se uskutečnila sbírka pro zvířata z útulku Tibet Marefy. Vybraly se penízky
(odhadem asi 5 až 6 tisíc). Také spousta granulí, konzerv atd. Moc děkuji všem, co přišli
a pomohli. Další podobná akce se uskuteční
v září, datum včas upřesním a tentokrát pomůžeme útulku Kočky SOS Hodonín.
Ještě poděkování radě města Slavkova za bezplatné poskytnutí pronájmu pozemků, kde se
tato akce konala.
Salon Ivka
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání

Martina Sedláková

Babička Anička pomalu tuší, kdopak to v červenci na dveře buší.
Sedmdesátku za nimi máš, už se před ní neschováš.

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Dne 25. července 2011 oslavila 70 let naše milovaná
manželka, maminky, tchyně a babička, paní

Tel. 603 904 404

ANNA KOSOVÁ

SOLÁRIUM • MASÁŽE
PRODEJNA

Do dalších let Ti přejeme pevné zdraví a ať se Ti stále daří koláče.
Manžel, syn Jaroslav, dcera Ivana, zeť Pavel, vnuk Martin a vnučka Pavla.

K R Á S A + Z D R AV Í

Blahopřání
60. narozeniny oslavili manželé Koláční, paní

tel. 722 522 022, 544 221 273

www.brejskova.cz

VLADIMÍRA KOLÁČNÁ
dne 16. března 2011
a pan

Prodám sporák Mora, typ 2170. Plynové hořáky a pečicí el. trouba s grilem a ventilátorem s možností péci
na dva plechy. Sporák je zachovalý, starý cca 6 let.
Funguje spolehlivě. Cena 600 Kč. Tel.: 604 706 900.

ZDENĚK KOLÁČNÝ
dne 9. července 2011.
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a spoustu dalších
společně prožitých let přejí dcery s rodinami.
Blahopřání
Dne 30. července 2011 oslaví 80. narozeniny paní

ZDEŇKA DOSEDĚLOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
na Lubomíra Tesáčka
Nechce se mi tomu stále věřit, ale dne 12.
července 2011 se hrstka atletů dnes již neexistujícího oddílu Slavoje Slavkov přišla rozloučit s naším kamarádem a velkým sportovcem,
který svými výkony, na něž se nedá zapomenout, zůstane navždy zapsán v myslích slavkovské atletické veřejnosti a bývalých členů
atletického oddílu. Byl to skromný kluk ze
Slavkova, který porážel na atletických oválech
soupeře zvučných jmen jako reprezentant Československa v hale i na dráze. Mnoho jeho rekordů doposud nikdo nepřekonal. Vše je však
minulost a nám zbývají jen vzpomínky.
Lubo, dík za slavkovské atlety.
Eduard Andrla
Luboš Tesáček na fotografii dole uprostřed

ˇ alergie
Slunecní
Určitá skupina lidí – a není jich právě
málo – reaguje na intenzivní sluneční
svit výskytem vyrážky
nebo změnami
na kůži.
I toto řeší
celostní
medicína.

Prodej
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www.jonas-klub.estranky.cz
tel. 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

KOBERCE

PVC

Slavkov u Brna, Za Branou 279
DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS
• koberce (metrové i kusové)
• PVC
!NovinKkOaB!ERCŮ, Í
AC
NÍ
• přírodní linoleum
ČIŠTĚ EK A MATR
Č
SEDA PÁROU
• plovoucí podlahy

OTEVŘENO:
po–pá: 9–17 h
tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

www.koberce-pvc.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Již není mezi námi, není slyšet jeho hlas. Nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil, pracoval a měl nás rád.

Dne 21. června 2011 jsme vzpomněli 4. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan

JAROMÍR ŠOLC
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkují manželka Anna,
děti Milan, Jaromír, Zdena a Anna.
Vzpomínka
Dne 9. července 2011 uplynul jeden rok, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV ČERVINKA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, bolest v srdci zůstává…
Dne 17. července 2011 uplynul 1. smutný rok, kdy nás navždy opustila
paní

B O Ž E N A S K O Č K OVÁ
S láskou a úctou stále vzpomíná manžel, syn, dcera a vnuk
Vzpomínka
Největší láska na světě umírá, když oko maminky navždy se zavírá.
Osud nám vzal, co drahé nám bylo,
zůstal prázdný domov a vzpomínek mnoho zbylo.
Dne 22. července 2011 vzpomínáme 16. výročí, co nás navždy opustila paní

R E N ATA B Í L Á
roz. Hanousková
Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina a dcery Lucie a Krystýna.
Vzpomínka
Každý den bez milovaných lidí je bolestivý a prázdný.
Dne 24. července uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil můj syn

FILIP KOLDER
Nemůžu udělat nic, jen žít s bolestí v srdci, zapálit svíčku,
tiše plakat a vzpomínat.
Kdo jste znali a měli rádi, prosím, vzpomeňte s námi. Mamka.
Vzpomínka
Dne 8. srpna 2011 uplyne 10. výročí, kdy nás opustila paní

MARTA POLÁČKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manžel a syn s rodinou.

Opravená poliklinika
Jistě jste si už všimli, že zmizelo lešení a novotou svítí
obnovená fasáda polikliniky.
Lékaři, zdravotníci i pacienti určitě ocenili nejen venkovní vzhled, ale i nově upravené vnitřní prostory včetně
oken a zateplení. Chci poděkovat vedení města, stavebním
firmám a všem, kteří se podíleli na tom, že poliklinika je
důstojnou dominantou našeho města a bude dlouhá léta
sloužit všem našim občanům. Konečně se dočkají i zdravotně postižení a starší občané výtahu do horních pater budovy. Svoji místnost zde má také Svaz diabetiků ČR, kde
také poskytujeme každý čtvrtek odpoledne bezplatnou poradnu a edukační materiály.
Marie Miškolczyová
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Opustili nás
Oldřich Poláček (1936)
Irena Adamcová (1914)
Lubomír Tesáček (1957)
Antonín Hladký (1940)

14. 6.
19. 6.
29. 6.
4. 7.

INZERCE
MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236
410, 544 223 504.
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
ELEKTRICKÉ SKÚTRY – dojezd až 120 km.
Prodej a servis, www.akumoto-brno.cz. BrnoLíšeň, Obecká 2, tel. 608 467 251.
PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové přípojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 310 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.
AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.
PNEUSERVIS, prodej pneumatik, plnění autoklimatizací, čištění interiérů automobilů. Brněnská 304, Křenovice. Tel.: 601 666 659.
PRODÁM novostavbu bytu 2+1 ve Zbýšově
u Slavkova, balkon, cena 1 250 000 Kč, tel.
728 140 655.
PRODÁM nový patrový RD 5+1 Bošovice,
rohový, dvorek, zahrada 3 900 000 Kč, tel.
728 140 655.
PRODÁM byt DB 3+1, 4. patro na Zl. Hoře.
Koupím 2+1 v OV pouze Slavkov (mimo ZH)
nebo vyměním. Tel. 775 631 096.
HLEDÁM paní na hlídání 2,5leté holčičky.
Nutná zkušenost s dětmi, spolehlivost. Odpoledne cca 13–17 hod., 3x týdně. Odměna
dohodou. Tel. 724 290 255.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
PRONAJMU pěkný zařízený byt 2+1 (72 m2)
s myčkou nádobí, ledničkou, pračkou (...)
v RD se samostaným vchodem ve Slavkově
v klidné ulici s parkováním před domem.
Cena 8000 Kč/měsíc + inkaso cca 3500 Kč.
Nutná kauce, nájem 1 měsíc dopředu. Tel.:
776 274 545 nebo 777 607 072.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení
přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od
13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí.
Tato služba je zdarma.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje
vítáme dodané nejlépe e-mailem, na flash
disku, popř. na disketě, v krajním případě
psané strojem. Toto opatření neplatí pro inzerci a rodinná oznámení. Děkujeme za pochopení.
red.
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Fotbal začíná novou sezonu

Staﬁí páni

Foto: archiv fotbalistÛ

Oslavy 90 let jsou za námi
Víkend 25. a 26. června byl ve znamení oslav
devadesáti let od založení oddílu kopané ve
Slavkově u Brna. Pozvánka přilákala jak hráče,
tak i fanoušky navštívit stadion, zahrát si, zavzpomínat, podívat se na mladé talenty a také
popřát fotbalistům mnoho zdaru do budoucna.
Oslavy odstartovalo setkání slavkovských
fotbalových legend v restauraci „U dvou kapříků“, v průběhu soboty a neděle pak na trávník vyběhli fotbalisté z přípravek, žáci, dorostenci, béčko, áčko a tečku udělali zase „Staří
páni – internacionálové“.
Dorostenci sehráli zápas proti rodinným příslušníkům a trenérům. V bojovném zápase, kde
fotbalová kvalita byla téměř vyrovnaná, zvítězili
6:5 běhavější dorostenci. Invalidé z týmu protivníka měli alespoň k dispozici trenéry, kteří
výrazně zvýšili kvalitu týmu.
Béčko vyzvalo k souboji Vážany nad Litavou
„special tým“. Zápas v pochodovém tempu nabídl stejně kvalitní podívanou jako současně
probíhající utkání repre do 21 let. Výsledek po
dvou střelách hostujících hráčů byl 1:1.
A tým hostil na svém stadionu Tatran Bohunice. Zápas skončil zaslouženou remízou.
I když se neobjevil inzerovaný Švancara, o zábavu bylo postaráno.
Slavkov–Bohunice 2:2 (0:2). Branky: 5. a 37.
Tonev – 58. Chlup, 89. Kopunec
Po utkání následovala kulturní zábava
v rytmu country za přispění kapely „Na starý
kolena“.

Neděle ráno byla ve znamení nejméně unavených oslavenců, tedy přípravky. Hezké zápasy proti dobrému soupeři z Drnovic jistě přispěli k pozitivnímu náhledu do klubové
budoucnosti. Mladší sice oslabeni o některé
opory soupeři podlehli, ale starší naopak hosty
přehráli celkem suverénně.
Žáci si v neděli zahráli mezi sebou Modří
a Bílí s výsledkem 3:1, a tím byla ukončena sportovní část pro hráče aktivní. V podvečer se ovšem
chystal bonbónek v podobě mužstva fotbalových
rozhodčích, kteří své umění chtěli předvést bývalým hráčům Slavkova. Ti, kromě potíží s oblékáním příliš těsných dresů, neměli na hřišti problém a trpělivou hrou jasně zvítězili 9:3. Tento
zápas ukázal, že mnozí toho ze svého umění moc
nezapomněli. Někteří zase ukázali víc než se
očekávalo. Diváci tak zatleskali týmu, ve kterém
nastoupili: Pepa Svoboda, René Lysák, Vlastik
Čori Lysák, Milan Hrda, Jara Jelínek, Libor
Piták, Luba Proch, Broňa Chlup, Jirka Půček,
Mirek Štěrba, Čenda Pavéska, Martin Polášek,
Karel Opletal, Leo Kachlík, Zdeněk Ondruška,
Luba Bočan Ryšánek, Jirka Knesl a další. Střelci
branek: Hrda M., Půček J., Jelínek J., Ondruška
Z., Ryšánek L., Lysák Vl., Opletal K., Štěrba M.
U hostů: Sekerka, Hroza a Lasovský.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě oslav
podíleli a že to bylo někdy náročné. A těšíme se
na další výročí, protože fotbal je krásná hra zušlechťující nejen tělo, ale i ducha, což již dávno
věděli i naši předci.
SK Slavkov u Brna

Červnové setkání KMŠ Karolínka
„Doprovázej dítě vždy jen o krůček dál. Pak
mu dej čas ohlédnout se, zaradovat se, raduj se
s ním a pak spolu oba zase rádi postoupíte
o krůček dál.“
F. Fischereder
Výše jmenovaný citát, vystihující jeden z principů naší práce s dětmi, zazněl v závěru školního
roku na dalším společném setkání rodičů, dětí
a zástupců pedagogického týmu KMŠ Karolínka.
Navázali jsme na předsevzetí z lednové schůzky,
kde byla prakticky představena pedagogika
Franze Ketta a zodpovězeny Vaše dotazy. V červnu jsme se posunuli již o něco dál a seznámili
jsme rodiče s organizací tříd a s provozem, s pedagogickým složením, pomůckami pro předškoláky, ale i pro mladší děti a také s možností navštěvovat volnočasové aktivity v KMŠ Karolínka.
Rodiče i děti dostali za úkol připravit přes prázdniny úvodní listy portfolia svého dítěte, ke kterým budou postupně přibývat další záznamové

listy o úspěších, radostech a pokrocích. Portfolio
bude po ukončení docházky v MŠ milou památkou na chvíle prožité ve školce.
Po zodpovězení dotazů jsme se přesunuli
k neformální části programu na zahradu.
Zde byly přichystány zábavné úkoly pro děti
a táborák. Komunitní rodinné prostředí je základním pilířem filozofie školy. Proto jsme rádi,
že se této části programu zúčastnilo tak hojné
množství rodin. Chtěli bychom jim vyjádřit
velké poděkování za příjemnou atmosféru, kterou spoluvytvářeli a také za pochopení případných nedostatků, které se v průběhu setkání vyskytly. Přece jenom je to pro nás nová
zkušenost, a tak jako se učí děti, i pro nás je to
velká škola života.
Prožití krásných prázdninových dnů plných
pohody a radosti přeje
přípravný tým KMŠ Karolínka

Čas letí jako voda. Po dvouměšíční pauze,
kdy proběhly oslavy 90. výročí založení SK
Slavkov u Brna, přejmenování ČMFS (Českomoravského fotbalového svazu) na FAČR (Fotbalovou asociaci České republiky) a nečekané
odstoupení jejího předsedy I. Haška, začíná
nový soutěžní ročník 2011/2012. Všechna naše
mužstva v kraji jsou nalosovány do tzv. brněnských skupin. V měsíci srpnu se hrají na městském stadionu tato mistrovská utkání:
A mužstvo – I. A tř. JmKFS
So 13. 8., 16.30 h. – SK Vojkovice
So 27. 8., 16.30 h. – FK SK Bosonohy
dorost – I. tř. JmKFS
So 13. 8., 14 h. – FC Čebín
So 27. 8., 14 h. – FC Veverská Bítýška
B mužstvo – III. tř. OFS
So 20. 8., 16.30 h. – TJ Spartak Slavíkovice
St. a ml. žáci v kraji a st. a ml. přípravky hrají
doma až v září. VV SK zve všechny své příznivce do ochozů stadionu. Přijďte povzbudit naše
mužstva v soubojích o mistrovské body!
rs

Sprint v rámci devítiboje

Foto: archiv AA

Slavkovský devítiboj
V sobotu 16. července se uskutečnil na stadionu ve Slavkově u Brna za krásného počasí
druhý ročník Slavkovského devítiboje. Zúčastnilo se jej 37 mužů a 4 ženy (pro srovnání: loni
to bylo 30 + 2). Devítiboj se skládal z těchto disciplín: 100 m, dálka, koule, výška, 400 m, disk,
110 m překážek, oštěp a 1500 m. Slavnostní vyhlášení se konalo již skoro za tmy v hospůdce
U dvou kapříků.
AA

Nová nekuřácká restaurace

NA ZELNICI
• rodinné oslavy
• malé svatby
• uzavřené společnosti
Pivo GAMBRINUS a RADEGAST

NOVù DOMÁCÍ PIZZA
– rozvoz 737 885 000
Slovákova 389, Slavkov u Brna

KMŠ Karolínka informuje
V budově MŠ Malinovského budou od
1. září 2011 otevřena tři smíšená oddělení
Křesťanské mateřské školy Karolínka s kapacitou pro 75 dětí. Ještě je několik volných míst. Veškeré informace najdete na
www.mskarolinka.webnode.cz nebo na tel.
čísle 739 870 268.
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Rady do zahrady – srpen
Pranostika: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Zahrada jako by věděla, že máme dovolenou
a proto nevyžaduje příliš mnoho péče. Avšak ani
v srpnu si od zahradních prací neodpočineme.
Některé se překrývají s červencem. Někde zase
můžeme počkat na začátek září a užívat si dovolenou. I počasí ovlivňuje některé práce. Je-li
vlhký rok, vesele roste plevel, je-li sucho musíme zalévat, protože rostliny žízní a vadnou.
Větve ovocných stromů přetížených úrodou
podpíráme vzpěrami, aby se nepolámaly. Padaná
jablka a hrušky, nejsou-li nahnilé zužitkujeme na
mošty a ovocná vína. Do konce srpna můžeme
provést základní řez peckovin. Při pozdějším termínu řezu peckoviny špatně hojí rány a jsou častěji napadány klejotokem. Meruňky řežeme zásadně po sklizni!
Na připravené záhony vysazujeme kvalitní jahodovou sadbu, kterou namáčíme nejméně 20
minut ve 0,25% suspenzi ALIETTE 80 WG. Taktéž můžeme ještě vysazovat krátkodobou zeleninu pro podzimní sklizně – kedlubny, pekinské
zelí, čekanku, fenykl sladký a salát.
Nastává hlavní sklizeň tykví,cuket, patyzonů,
cibule a okurek.. Taktéž si můžeme pochutnat na
paprikách, rajčatech, mrkvi.
Bojujeme se mšicemi a dalšími savými škůdci,
kontrolujeme šíření plísně okurky a rajčat. Při
teplém a suchém počasí může dojít k přemnožení
svilušek a hálčivců na jádrovinách a slivoních.
Jabloně mají menší svinuté listy šedobronzové
barvy. Na rubu listů můžeme pozorovat pomocí
lupy vajíčka, larvy a dospělce. Za takových okolností musíme pak nutně stromy nejméně dvakrát
po sobě ošetřit v intervalu 10–14 dnů příprav-

kem OMITE 570 EW (0,1%) nebo OMITE 30 W
(0,2%). Efektivní je vysadit do sadu dravého roztoče Typhlodromus pyri.
Také na zelenině se může výrazně přemnožit
sviluška chmelová a to především na okurkách
a paprikách. Na listech vyvolává skvrnité či okrajové žloutnutí listů, které se nakonec zbarví do
šedohněda a ty usychají. Rovněž i zde lze pozorovat na rubu listů kromě pavučinky i různá vývojová stadia svilušek. Mnohým zahrádkářům
poničily už v červenci venkovní porosty okurek,
a to již v době , kdy se u nás ještě ani nevyskytla
plíseň okurky. Nejvíce však sviluška chmelová
škodí u skleníkových porostů okurek. Na postižené venkovní i skleníkové kultury je účinný
a vhodný preparát OMITE 30 W (0.1%). Lze jej
použít i během sklizně, neboť má krátkou ochrannou lhůtu – u okurek 5 dnů, u paprik 14 dnů. Je
nutné ho však vždy aplikovat opakovaně (dvakrát
až třikrát v intervalu 7-10 dní). U okurek pěstovaných venku lze použít VERTIMEC 1.8 EC. Ve
skleníku pak i výběhový TALSTAR 10 EC nebo
použít biologickou ochranu.
Koncem srpna a především v září se mšice
vracejí zpět z bylinných hostitelů na ovocné
stromy a keře. Pokud stav nelze vyřešit ostříháním napadených částí větviček, musíme použít
PIRIMOR 50 WG (0,1-0,15%)
Obracíme se na všechny pěstitele, aby si již
dnes při kontrole své úrody vytipovali jednotlivé
vzorky ovoce a zeleniny, které by chtěli ukázat ve
dnech 17.–19. září na Oblastní výstavě ovoce
a zeleniny, kterou pořádáme ve Společenském
domě Bonaparte.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vlad. Luža

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Hledejme radost
Prohlížím staré fotky z mého dětství. Na té
jedné sedím se svým bratrem na lodičce. Tu mi
vyvstanou v mysli krásné vzpomínky na letní
prázdniny, kdy k nám jezdíval náš hodný strýček.
Milovali jsme ho. Rozuměl nám, nešetřil časem,
ale do omrzení se nám věnoval. Hrál s námi
karty, dámu, vybíjenou, dělal legraci. Našel si
i čas na výchovné chvilky, leccos nás naučil.
Každé léto nás vzal buď na výlet v okolí našeho
domova, anebo na městský rybník, kde si vypůjčil loďku a celé půldne jsme s ním projezdili.
Zblízka jsme obdivovali lekníny, šplouchající
ryby nebo třeba labutě. Bylo to pro nás dobrodružství, představovali jsme si, že jsme námořníci na lodi. Když strýček loďku rozhoupal, byla
to pro nás mořská bouře…
Tenkrát nám rodiče nemohli dopřát rekreaci.
A zahraniční už vůbec ne. Žili jsme velmi
skromně. A přesto jsme prožívali spoustu radosti
a štěstí…
Ono mnohdy ani nezáleží na tom, co máme, co
si dopřejeme. Důležité je hledat radost v tom, co
je nám dostupné, být vděčni za každý v klidu
prožitý den. Často tohle štěstí nestojí ani korunu.
A přitom ho mnozí lidé postrádají. Proto hledejme radost v drobnostech kolem sebe!
A rozdávejme ji těm, kdo ji hledají! Všem nám
tak bude na tom našem světě líp!
„Radujte se a důvěřujte Pánu, radujte se zas
a znovu“. (SNC-parafráz. překlad Bible – List
Filipským 4,4)
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„Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je
možné, že to pravé přichází právě teď...“ (O.
Pavel)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. Vás zve
v měsíci srpnu na sobotní bohoslužby konané
13. a 27. srpna na adrese Lidická 307, Slavkov.
Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad biblickým textem.
Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz.

Program ﬁímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle 8.30 a (v srpnu je večerní mše
v 19.00), úterý 18.00, čtvrtek 7.00, pátek
18.00, sobota v 7.30.
7.–23. 8. Světové setkání mládeže v Madridu
15. 8. Panny Marie Nanebevzaté
25.–27. 8. Pěší pouť na Velehrad
27. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou
28. 8. Hody v Hodějicích
Na faře jsme pro vás k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Několik rad pro diabetiky na dovolenou. Diabetik by si měl pečlivě vybrat místo své dovolené,
protože i tam musí dodržovat čas jídla, aplikaci inzulinu a ostatních léků. Inzulin má být uložen ve
speciálním pouzdru, nebo alespoň v potravinářském termosáčku. Pokud jedete autem, dodržujte
bezpečnostní přestávky, kontrolujte si častěji glykémii a pokračujte v cestě, až když je glykémie
v normě. Pokud cestujete letadlem, předem se informujte o přepravě inzulinu. Máte mít u sebe mezinárodní průkaz diabetika, který dostanete v naší
kanceláři. Přílišné horko a meteorologické změny
mohou mít vliv na naši únavu, malátnost, poruchy
spánku a na zvýšenou glykémii. Diabetik se může
stravovat v restauraci, ale musí si umět spočítat
množství sacharidů v nabízeném jídle. Klidně si
přidejte zeleninu, nebo mořské plody, ale např.
porce pizzy, nebo špaget je až 6 výměnných jednotek, takže k tomu už jen zeleninový salát. Vodu
kupujte pouze balenou a z ovoce upřednostňujte
také přírodně balené jako citrusové plody, grep,
banán. Myslete na to, že pohyb je neoddělitelnou
součástí léčby cukrovky stejně jako dieta, tablety,
nebo inzulin. U moře nemusíte pouze ležet a opalovat se, ale můžete ulevit nohám a v teplém písku
se projít, nebo si zahrát s míčem. Nechoďte sami
na opuštěnou pláž, na turistických cestách mějte
u sebe glukometr, pití a jídlo, také dobré obutí
a oblečení a nic nepřeceňovat. Místo salámů a paštik si na cestu vezměte sýr, jogurt v lahvičce, jablko, trvanlivé grahamové pečivo. V létě nás lákají
na vychlazené barevné nápoje a zmrzlinu. Musíme vědět, že jedna porce zmrzliny je 1300 kJ,
20 g tuku a 30 g sacharidů, to je jeden a půl rohlíku, nebo chleba. Když už nemůžeme odolat,
tak malou ovocnou, nebo tvaroháček a jen když
máme glykémii pod kontrolou.
Je známé, že některé rostliny působí na snižování hladiny cukru v krvi. Samotná léčivka nemůže cukrovku zcela vyléčit, ale zvláště ve formě
čaje slouží jako podpůrný přírodní léčivý prostředek. Pravidelné pití přírodních čajů je lepším řešením jako uměle vyrobené, přeslazené, chemicky
barvené a ochucované limonády. Jistě Vás potěší,
když si při letní procházce sami některé léčivky
nasbíráte a usušíte. Sbíráme ty, které jsou ve směsi
čajů s názvem „diabetan“. Je to list borůvky, natě
jestřabiny, kopřivy, smetanky, fazolové lusky,
chmelové šišky, třezalka, ostružník, řepík, šalvěj,
řebíček, čekanka a oddenky pýru. Každý druh sušíme zvlášť ihned po sběru přirozeným způsobem
ve stínu, kde je dobré větrání. Smícháme až po
usušení a skladujeme v papírových nebo plátěných sáčcích, nebo ve skleněných nádobách. Sbíráme jen tolik materiálu, který spotřebujeme do
jednoho roku. Pokud máte odšťavňovač, můžete
ho použít i na získání šťávy z čerstvých bylinek,
smíchané s minerálkou jsou výborným a zdravým
nápojem. Tak jak střídáme minerálky, střídáme po
třech týdnech také bylinné čaje.
Na plněná rajčata s nivou potřebujete: 150 g
rajčat, 20 g másla, nebo tuku, 50 g šunky, 50 g
nivy, 30 g cibule, pepř, sůl, citronovou šťávu, hlávkový salát. Z másla, strouhané nivy, pokrájené
šunky a cibulky ušleháme pěnu. U rajčat seřízneme vršky a vnitřek vydlabeme, dužinu prolisujeme a smícháme s pěnou a ochutíme citronovou
šťávou, pepřem a solí. Rajčata naplníme připravenou směsí. Na talíř položíme listy hlávkového salátu a na ně plněná rajčata. Rajčata můžete plnit
i ochuceným tvarohem.
Těším se na setkání s vámi na letním koupališti,
nebo na pétanque.
Marie Miškolczyová
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Příběh hnízdění krutihlavů a sýkor koňader

Pár krutihlavÛ

Foto: M. Hrabovsk˘

Velmi nenápadný pták, jediný z rodiny datlovitých, šplhavců, velikosti špačka, ale štíhlejší, který často uniká pozornosti, je na rozdíl
od svých příbuzných přeborníkem v maskování. Při vyrušení umí strnout na větvi a stát se
součástí stromu. Svým příčním vlnkováním na
spodině těla signalizuje drobným ptákům:
„pozor, nebezpečný predátor“. Jediný ze své
čeledi je ptákem přísně tažným. Přilétá k nám
vyhnízdit z daleké tropické Afriky v době, kdy
naši stálí ptáci již hnízdí. Na rozdíl od svých
příbuzných není vyzbrojen mohutným pevným
zobákem, nedokáže si vytvořit hnízdní dutinu.
Při hledání vhodného hnízdiště v dutině stromu
nebo ptačí budce často dutinu již hnízdícím ptákům uloupí.
Přesně to se stalo sýkorám koňadrám, které
se uhnízdily v zahradě nedaleko domu v budce
o vletovém otvoru 3,5 cm. Aby se nám v okolí,
v zahradě usadily sýkory koňadry nebo i menší
modřinky, je vhodné je celoročně přikrmovat,
hlavně v jarních měsících na počátku hnízdění.
Počátkem května jsou v budce čtyři mláďata
a jedno čisté vejce. 4. den, kdy se v okolí objevují krutihlavi, sýkory již pilně krmí. Krutihlavy zpravidla nevidíme, dobře slyšitelné je
však jejich jednotvárné volání – opakované: kji,
kji, kji. Naříkavé volání záhadného, ukrytého
ptáka. Je to volání samičky, která nalezla místo
k hnízdění. Brzy jsou u budky již dva ptáci, jejich pohlaví nelze určit, jsou stejně zbarveni.
Lze pozorovat jejich tok, navzájem se sobě
uklánějí a následuje kopulace. Provokativně
u budky téměř nepřetržitě vysedává a druhý den
budku zkoumá i uvnitř. Sýkory v nestřežených
okamžicích stále svá mláďata krmí. K přímému
souboji nedochází. Čtvrtý den po jejich příletu
jsou krutihlavi pány situace. Jeden z ptáků vletovým otvorem vyhazuje původním majitelům,
sýkorám hnízdo. I čtyřdenní mláďata sýkor
z budky zmizela. Mláďata sýkor z budky vyho-

zena nejsou, je velmi pravděpodobné, že samička krutihlava mladé sýkorky zřejmě sežrala,
získala tak bohatý a pohodlný zdroj živin pro
tvorbu svých vajec, kterých snesla rekordních
13. Po odkrytí víka budky sedící pták na vejcích
rozloží dlouhý ocas a stává se nehybným. Později se tak chovají i mláďata. Zajímavé, jak se
všech 13 mláďat podařilo vychovat. Mláďata
jsou i zavěšena po způsobu šplhavců na svislých stěnách dutiny. V polovině června rodiče
přestávají svá mláďata krmit, ta druhý den
budku opouští schopna letu. Jen poslední 2 jsou
slabá, při pokusu vzlétnout padají na zem, ukrývají se v podrostu.
Krutihlavi z naší přírody již od dvacátých let
minulého století z naší přírody mizí. Drastický
úbytek počal v devadesátých létech, od západní
Evropy pokračuje i k nám. Jejich převládající
potravou jsou mravenci, převážně travní druhy,
hlavně jejich kukly, kterých přináší mláďatům
plné zobáky. Důvodem úbytku mohou být i insekticidy i herbicidy používané na stříhaných
trávnících. Podle nového červeného seznamu
ptáků EU i ČR je krutihlav ze 6 typů ohrožení
dle IUCN zařazen do 4. stupně – zranitelný.
V našem okolí, i když skrytě, hnízdí dosud pravidelně.
M. Hrabovský

Sbûrné místo na Polní

Foto: KH

Svoz tříděného odpadu je v našem městě zcela
zdarma. Pro textilní a jiný odpad je k dispozici
sběrný dvůr na Zlaté hoře třikrát v týdnu, též pro
občany zadarmo. Přesto se rozhodlo několik našich spoluobčanů přispět svými poklady z domácností ke kráse našeho pěkného města. KH
Pozn. red.: S přeplněnými kontejnery se můžeme setkat často i na jiných místech Slavkova.
Buď je tedy málo kontejnerů nebo nedostatečná
frekvence svozu. To ale v žádném případě neomlouvá znečisťovače. Sběrný dvůr je k dispozici
třikrát týdně.

Martin Bayer

Foto: archiv

Martin Bayer
mistrem Evropy 2011
Martin Bayer se jako jediný z našich probojoval do finále, kde nechal všechny soupeře za
sebou a získal tak titul Mistra Evropy 2011
v kategorii 1:5 Touring Cars.
Cesta k titulu byla dlouhá, již několikrát se
Martin o jeho zisk pokoušel a až letos to konečně vyšlo! Samozřejmě máme velikou radost a blahopřejeme. Martin postoupil z kvalifikací jako sedmý, v semifinálovce se rychle
dostal na druhé místo za svého rychlejšího
mladšího bráchu Aleše po jehož odstoupení
jízdu vyhrál, do finále startoval z druhého
místa za Markusem Feldmannem. Ten po 10
kolech finálovky odstoupil pro poruchu motoru zrovna v okamžiku, kdy se jej Martin chystal předjíždět. Vedoucí pozici si pak už hlídal
až do konce, na druhém místě skončil Dario
Veseli (HR), třetí místo vybojoval Bernard
Alain Arnaldi (FR).
Smolařem ME se stal Aleš Bayer. Byl nejrychlejším kvalifikantem, ve své semifinálovce
s přehledem vedl a cesta do finále byla téměř
jistá. Bohužel, Alešův motor spotřeboval více
paliva než by bylo potřeba a necelé 2 minuty
před koncem semifinálovky se zastavil. Na
Aleše zbyla nepostupová pozice a celkově
14. místo je pro něj a pro spoustu jeho fanoušků, kteří mu drželi palce, zklamáním.
Stejně zklamaní určitě odjíždějí z německého
Lipska domů bratři Markovi, rovněž i oni očekávali lepší umístění. Tomáš Marek skončil
58., Martin Marek 65., Dominika Zachová 95.
a Jiří Rybák 96.
Díky celému teamu za výbornou reprezentaci České republiky.
lš

Kalendář akcí – srpen 2011
Datum

hod.

8. 8.

akce

výst.

9. 8.

17.00

12. 8.

od 19.00

13. a 14. 8.

druh

od 9.00

13. 8.
13. 8.

od 10.00
9.00-17.00

13. 8.

12.00-19.00

27. 8.

od 19.00

místo konání

Technické památky regionu Pomoraví
galerie před kavárnou
Výstava bude volně přístupna souběžně s provozem zámku a bude umístěna v přízemí.
výst. Vernisáž výstavy „Loutky pro radost z Radosti“ – výstava loutek z brněnského
Salla terrena zámku
loutkového divadla Radost bude umístěna v galerii v přízemí zámku
spol. Folk a country – koncert folkových kapel. (V případě nepříznivého počasí v sále
dvůr Panského domu
Společenského domu Bonaparte). Účinkují: Folk Team, Poutníci, Nezmaři a Kamelot.
Vstupné v předprodeji v prodejně KNIHY-DÁRKY, Palackého n. 85 za 150 Kč, na místě 180 Kč.
spol. Napoleonské dny
zámek, zámecký park
komponovaný program pro celou rodinu doplněný jarmarkem
Zámek Slavkov - Austerlitz
spol. Kostýmované prohlídky zámku s napoleonskou tematikou, nutná rezervace: 544 227 548 Zámek Slavkov - Austerlitz
sport. Napoleon Golf Cup
golfové hřiště
golfový turnaj pod záštitou starosty města Slavkova
výst. Mezinárodní výstava vín – Grand Prix Austerlitz 2011
nádvoří zámku
předprodej vstupenek v pokladně zámku, cena 250 Kč (zahrnuje degustaci, skleničku, katalog)
spol. Made in rock and roll Slavkov 2011. Rocková show skupin KATAPULT, KISS Forever Band a EXIT zámecký park
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, děti do 130 cm s doprovodem rodičů zdarma. Zámek Slavkov - Austerlitz

Probíhající výstavy:
do 7. 8.
Výstava z cyklu Poklady z depozitářů „Plechovky“
do 11. 9.
„Kila lehkosti“ – výstava pěti mladých umělkyň v podzemí zámku
do 18. 9.
„Moje srdeční záležitost“ – výstava slavkovské rodačky Aleny Slezákové
Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v srpnu: pondělí–neděle 9–17 hod., vč. státních svátků.

poﬁadatel

Zámek Slavkov – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
Město Slavkov u Brna
Město Slavkov u Brna,
Zámek Slavkov - Austerlitz
GCA
Moravská banka vín
Glanc Music + Oldřich Říha
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MK Austerlitz informuje
Dne 19. června se konala Hořická přehlídka
Oldtimerů. Tomuto závodu se říká v Hořicích
Česká Tourist Trophy. Letošního jubilejního 20.
ročníku se zúčastnilo přes 200 jezdců z několika
zemí. Závod se konal za nepříznivého deštivého
počasí, a proto se neobešel bez několika havárií
s menším zraněním bez následků. V nejsilnější
kategorii Club Sport do 1000 ccm startoval člen
MK Austerlitz Frenki Mrázek, který tuto třídu
vyhrál. Vyzdvihnout lze třeba jeho vítězství na
triumphu 750 z r.1972 v kategorii Club Sport do
1000 ccm. Populární Crazy Frankie je bývalým
mistrem republiky. Titul získal v r. 1962, tedy
před téměř 50 lety. Po letech strávených v Kanadě a Americe poráží tento matador kluky, kteří
by mohli být jeho vnuky. Absolvování tohoto
náročného okruhu svědčí o tom, že je velký závodnický srdcař.
Dalšího závodu silničních motorek 3. července
v Ostravě- Radvanicích se zúčastnil druhý člen
MKA Olda Hanák. Tento závod se jel také za
deštivého počasí. Oldovi se start vydařil natolik,
že celý závod vedl až do vítězného cíle. Přesto,
že silně pršelo, mokrá trať mu vyhovovala.

Uprostﬁed O. Hanák

Foto: archiv

5. července se uskutečnil velký závod malých
obsahů – 12. ročník motoristického závodu
Moped rallye v Rychtářově u Vyškova. Závodu
se zúčastnilo 52 jezdců na uzavřené trati ulicemi a uličkami Rychtářova. Závod se jel za
krásného teplého počasí. Množství strojů klasiků i upravených mopedů svědčilo o velkém
zájmu a popularitě tohoto klání. Taktéž diváci
a fandové tu byli zastoupeni v hojném počtu
a dostalo se jim bohatého občerstvení na stáncích.
Asi desítka mopedů dosahovala překvapivé
rychlosti cca 100 km/hod. Jelo se na dvě rozjížďky. I když se jedná o mopedy (kozí dechy),
byl tento závod velmi dramatický. Jezdci sváděli neúprosné boje o každý metr tratě. Nejvíce
mne překvapilo množství nadšených diváků
i organizační úroveň.
17. července se konal 9. závod Mistrovství
světa silničních motocyklů v Německu na
okruhu Sachsenring. Na tomto největším závodě nás příjemně překvapil Jakub Kornfeil ve
třídě 125 ccm, který se z 30. místa na startu
probojoval až na krásné 13. bodované místo.
Opravdový dorůstající talent. 30. místo bylo
způsobeno zadřením motoru v sobotním tréninku. V nejsilnější a nejrychlejší třídě Moto
GP opět překvapil Karel Abrahám. Z 16. místa
po nedobrém sobotním tréninku se propracoval
na krásné 12. místo. Předvedl nádhernou jízdu.
V předposlední kole dokonce podjel 2 jezdce –
do tohoto okamžiku jezdil na 15. místě. Byl to
mistrovský manévr. Po tomto závodě je celkově
na 12. místě ve světovém bodovacím pořadí.
Za tento dosavadní výkon si zaslouží obdiv
i dík.
Za týden se jede těžký okruh v USA – Laguna Seca. Zde startuje pouze třída Moto GP.
„Laguna bude drsná“ – to je Karlův výrok na
náročnost tohoto závodu. Opět budeme držet
palce aby dobře dojel.
J.M.
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Setkání
B R I G I T TA B U D Í KOVÁ

Z balkonu vidím dvě auta
pán v černém obleku a bílé košili,
paní v halence,
oba vystoupili a podali si ruce.
Bylo to příjemné.
Odjeli
Bylo mi smutno, ale byla jsem spokojená.

Gala Cup 2011
pravidelné nedělní turnaje pro příchozí
muži, ženy, mixy. Muži a ženy od 10 hod.,
mixy od 13 hod. (17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8.,
14. 8., 21. 8. a 28. 8.)
Hraje se i při chladnějším počasí, kdy není
koupaliště v provozu! Občerstvení zajištěno
v beach baru.
Srdečně zve SK Beachvolleyball Slavkov

Uloven˘ sumec

Foto: archiv

Noční lov sumců

Žně ve Slavkově před 68 lety
V těchto dnech probíhají žně. A jak probíhaly žně v roce 1943? Samovaz byl velký pokrok
v zemědělství. Žalo se lopatovkou, což byla velká mechanická koza. Obilí se muselo hrabat, vázat
do snopů a dělat mandele. Samovaz již dělal snopy svázané, takže se mohly hned vozit k mlátičce.
V našem městě byly celkem tři samovazy americké výroby. Dva vlastnil Dvůr Rybník a třetí
měl sedlák Chládek z Bučovické ulice. Snímek je z pole pod vinohrady. Na samovaze sedí
Matěj Zajíček se synem. Koně vede Stanislav Novák, udidlo koně držím já.
Zdeněk Hejdušek

V sobotu 18. června byl uspořádán pro rybáře
na Velkém rybníku noční lov sumců. Dle rybářských řádů končí doba lovu ve 24 hodin. Na základě požadavku a následného rozhodnutí z Ministerstva zemědělství byla udělena výjimka na
nepřetržitý lov pro tento den. Sumec velký (Silurus glanis) je noční dravou rybou, která svou rozmnoženou populací a vyšší věkovou kategorií na
tomto revíru působí značné škody na ostatní rybí
obsádce. Žijí zde trofejní dospělci o délce přes
dva metry a váze kolem 50 kg. Taková ryba bez
problémů spořádá kapra o váze 5–8 kg.
Oficiální doba lovu byla stanovena ze soboty na
neděli od 18 do 6 hodin. K tomuto lovu se přihlásilo a zaregistrovalo 20 rybářů ze Slavkova a okolí.
Počasí od rána nevykazovalo příliš vhodné podmínky k lovu, což bylo zřejmě příčinou slabé
účasti. Zvečera začalo přeprchávat a v noci pršelo
vydatně. Někteří se schovali do různých přístřešků
a ti co promokli do rána nevydrželi a odešli.
Přesto se podařilo ulovit a zdolat na břeh dva
sumce. Kolem půl třetí ráno vytáhl Radim Hořínek ze Slavkova rybu v délce 150 cm a vzápětí po
něm za urputného boje přemohl Jan Novotný
z Chválkovic sumce v délce 195 cm a váze 45 kg.
Závěrem bych chtěl požádat rybáře, kteří se řídí
pravidlem lovu (Chyť a pusť), aby uloveného mírového sumce nevraceli zpět do tohoto revíru.
Sníží tím tak značný úbytek kaprovité ryby, jejíž
lov je doménou ostatních rybářů. Petr Zvonek
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Historie taneční hudby ve Slavkově
Začátky souborů, které provozovaly taneční
hudbu ve Slavkově, spadají do prvních let
20.století. Ve městě a jeho okolí tehdy žilo
kolem šedesáti amatérských hudebníků, ze kterých sestavovali kapelníci, kteří měli živnostenská oprávnění, příležitostné soubory. S nimi
hrávali za úplatu na různých tanečních zábavách. Mnozí hudebníci navíc střídavě účinkovali
s různými kapelníky i při divadelních hrách se
zpěvy.
V roce 1930 vznikl ve Slavkově první jazzový orchestr, vycházející z ranné fáze swingové hudby. Byl pojmenován THE AMATEURE JAZZ BAND a do povědomí příznivců se
zapsal zejména svojí zkratkou TAJB. V čele
souboru stáli klarinetista a saxofonista Antonín
Klimeš, který ze svých finančních prostředků
zajišťoval nástrojový a notový materiál, dále dirigent a houslista Ervín Spáčil a umělecký vedoucí dr.Jaroslav Walter. Z tohoto prostředí
vyšli i další hráči, kteří působili v pozdějších letech nejen nejen v tanečních orchestrech, ale
bylI oporou i dalších hudebních souborů, které
existovaly ve Slavkově. Za všechny jmenujme
znamenitého trombonistu Aloise Doležala, klarinetistu a saxofonistu Břetislava Rozsypala.
Soubor hrál převážně skladby Elingtona, Armstronga, Berlina, z naší produkce skladby
Ježka, Traxlera, Nikodéma a dalších autorů.
TAJB vydržel celých 17 let a zanikl jednak odchodem předních členů, jednak již svým zastaralým stylovým zaměřením.
Ve stejném období existovaly ve Slavkově
universální orchestry Ladislava Vykoupila,
Františka Rybnikáře a Silvestra Šimáčka, které
měly ve svém repertoáru taneční hudbu tzv.lidovkového typu (Vacka, Valdaufa, Poncara, Borovičky a jiných autorů).
V plesových sezónách v letech 1946-51 ve
Slavkově vystupoval 25 členný orchestr Ladislava Vykoupila, který vedle běžných skladeb
hrál i náročný repertoár – koncertní valčíky
a polonézy. V pozdějších letech jsou slavkovské
taneční zábavy obsazovány menšími orchestry.
V roce 1957 sestavil Antonín Klimeš a Břetislav Rozsypal soubor STYL, který se těšil pozornosti svých příznivců víc, jak 10 let. Soubor
se plně přizpůsobil vkusu publika, u kterého
upadal zájem o náročná orchestrální aranžmá
ve prospěch rozmnožující se písňové tvorby.
Svůj vliv zde sehrály i různé populární televizní
soutěže. Nápadité melodii stačil jednoduchý doprovod melodických nástrojů a rytmické skupiny. Nedílnou součástí souboru byla početná
skupina zpěváků – Alena Marischlerová-Tesařová, Zdena Zahradníková, Zdena Zvonková,
Vladimír Doseděl, Zdeněk Újezdský a další.

TAJB Slavkov

Mnozí z nich své zkušenosti z této doby úspěšně
zúročili po mnoho dalších
let při spolupráci s dalšími
soubory.
STYL se zapsal do historie slavkovských tanečních orchestrů nejen svým
vystupováním v řadě plesových sezon, ale též na
mnohých tanečních akcích v širokém okolí
města, při přípravě tehdy
Slavkovsk˘ Big Band
oblíbených estrád a letních nocí. Krátce po dokončení adaptace Společenského domu v roce 1968 soubor STYL
svoji činnost ukončil.
Na podzim v roce 1970 však Břetislav Rozsypal zakládá další taneční orchestr, který přijal
název STUDIO SLAVKOV. V jeho středu se
objevili tři nováčci a tak se zprvu soubor věnoval pouze nastudování budoucího repertoáru,
než začal veřejně vystupovat. Jeho výraznou
oporou byl zkušený Antonín Klimeš, nejen vynikající muzikant, ale též skvělý aranžér, dále
též zpěvačky Alena Zahradníková a o něco málo
později Alena Marischlerová-Tesařová.
V roce 1976 ze souboru pro nemoc odchází
A.Klimeš a s ním i B.Rozsypal.Vedení orchestru převzal spolu s nově příchozím kytaristou Ing.Petrem Štamfestem klavírista a zpěvák
Vladislav Stávek. Pod jejich vedením soubor
nadále existoval až do roku 1981, kdy svoji činnost ukončil na velikonoční zábavě ve Vážanech
nad Litavou.
Mimo již uvedené muzikanty hráli v této kapele: Milan Macháček – trubka, Antonín Šlapal
– trombon, Miloš Hložek – saxofon, Lubomír
Andrla – baskytara, Zdeněk Andrla a Jiří Kořínek
– bicí, Alena Marischlerová-Tesařová – zpěv.
Nedlouho na to se ve Slavkově objevil nový
taneční orchestr. Zdejší MKS se stalo zřizovatelem souboru z nedalekých Kobeřic, který přijal název RYTMUS a po dobu dvou let zde účinkoval při nejrůznějších tanečních zábavách.
V jeho čele stál vedoucí Ivan Sedlák a umělecký vedoucí Ladislav Janeček.
Do souboru přišel Ing.Petr Štamfest, který
svojí vynikající hrou na sólovou kytaru a zpěvem výrazně pozvedl úroveň produkce taneční
muziky. Další muzikanti byli Ivan Sedlák – saxofon, Stanislav Kedroň – saxofon, Ladislav Janeček a Ing.Svatoslav Hrubý – trubka, Karel
Marischler – trombon a zpěv, Miroslav Merta –
bicí, Vladimír Soukop – baskytara a Alena Marischlerová-Tesařová zpěv.
Po zániku souboru STUDIO SLAVKOV při-

Foto: archiv

Styl Slavkov

Foto: archiv

šel B. Rozsypal s myšlenkou sestavit velký orchestr, který by připomněl někdejší swingové
aktivity. Pro tuto myšlenku získal saxofonistu
Miloše Hložka jako organizátora a dr.Jiřího Majera jako uměleckého vedoucího.Tato trojice sestavila orchestr SLAVKOVSKÝ BIG-BAND
v impozantním nástrojovém složení: 5 trumpet,
5 trombónů, 5 saxofonů, kytara, baskytara, klavír, bicí nástroje a 5 zpěváků.
Na svůj první koncert byl nastudovaný program, rozvržený do dvou částí: I.- Jaroslav
Ježek a Osvobozené divadlo, II. – Když swing
byl králem – se skladbami Glena Millera a českých autorů 40.a 50.let. Nejen tento koncert, ale
i další vystoupení BIG-BANDU se setkaly
s velkým úspěchem u publika. Organizační
stránku přípravy akcí postupně převzal neúnavný Břetislav Rozsypal, který vypomáhal i dirigentsky. V následujících čtyřech letech připravil orchestr každoročně samostatný koncert
a několik výchovných akcí pro školní mládež.
Na koncertech se představili i výrazné osobnosti jako Gustav Brom, Bolek Polívka a Chantal Poulain, herci z brněnské Reduty Eva Veškrnová, Milan Horský a další přední umělci.
Krátce po roce 1989 činnost orchestru stagnovala. B. Rozsypal se věnoval jiným hudebním
aktivitám, pro které získal členy souboru.
V roce 1994 však nastudoval dr.Majer s orchestrem ještě jeden program na závěr roku. Vánoční koncert ve spolupráci s dívčím sborem
gymnázia v Bučovicích se uskutečnil 15. prosince v Bučovicích a o dva dny později ve Slavkově. Závěrem zazněly slavné melodie Irvinga
Berlina Bílé vánoce … byla to definitivní tečka
nejen za SLAVKOVSKÝM BIG-BANDEM,
ale též za pětašedesátiletém pěstování swingové
hudby ve Slavkově v průběhu 20.století.
Antonín Šlapal, Karel Marischler
Použité prameny:
PhDr. Jiří Majer – Kapitoly z hudební minulosti Slavkova, MÚ Slavkov, 2003
Vzpomínky pamětníků

Foto: archiv
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Srdeční záležitosti Aleny Slezákové

J. Schneider a A. Slezáková

Foto: B. Maleãek

Obě ji provázejí od dětství: ta první vychází ze
slavkovského patriotismu, ta druhá z okouzlení
svého idolu – Marty Kubišové. Když ve svých
10 letech poprvé uslyšela její nezaměnitelný
hlas, věděla, že se právě stala celoživotním fanouškem této později životem těžko zkoušené
zpěvačky. Snad nikdo nemá tak kompletní diskografii Marty Kubišové, výstřižky z novin, časopisů, osobní korespondence jako Alena Slezáková. Portréty její milované hvězdy se
objevovaly v náčrtnících, na kytaře, dokonce vyryté na školní lavici…
Do r. 1969 byla Kubiška jejím idolem. Normalizace jí ho vzala a přetavila v Kubišovou-mučednici. Fanouškovství se změnilo v kultovní záležitost provázející slavkovskou výtvarnici dodnes.
Výstava Moje srdeční záležitosti, jejíž vernisáž
proběhla ve zcela zaplněném Historickém sále
slavkovského zámku, umožňuje nahlédnout až
kamsi do nitra Aleny Slezákové, pochopit citové
i historické souvislosti, zavzpomínat a potěšit se.
Její ukázněný výtvarný rukopis dokáže až poeticky ilustrovat i nejjemnější lidská tajemství
a pozorného diváka zcela pohltí svou upřímnou
a nefalšovanou výpovědí o stavu duše. Zvlášť
když mezi obrazy najdeme stejně originální
a upřímné vyznání legendárního textaře ze šedesátých let Jana Schneidera, který právě pro Kubišovou napsal většinu písní – dnes už evergreenů.
Básník, textař, ale také bývalý emigrant a moderátor Radia Svobodná Evropa neztratil nic ze své
invence i dnes, což dokazuje nedávno vydaná
sbírka Teroristé v nás; básně z ní obohatily i plochy panelů výstavy. Svou přítomností zpříjemnil
a obohatil atmosféru při zahájení výstavy.
Druhá část expozice je věnována Slavkovu,
městu, které Alena Slezáková důvěrně zná od

dětství, kdy ho začala vnímat i jako výtvarnice.
Desítky a desítky skic, studií i pláten leželo
dlouhá léta v „šuplíku“, a tak se ve svých 53 letech rozhodla tato dílka i díla utřídit, přepracovat a připravit pro soubornou výstavu.
U Slezákové hraje velkou roli smysl pro detail. Všímá si soch ve slavkovském parku, štukatérských artefaktů, ale také osobností, zvláště
pak největšího ze všech Slavkováků – knížete
Václava Antonína Kounice, dlouholetého kancléře císařovny Marie Terezie, jehož 300 let od
narození právě letos vzpomínáme.
Při práci použila mnoha výtvarných technik,
malba akrylovými barvami štětcem i špachtlí,
kombinované techniky, linoryty, kresby tužkou,
úhlem, pastelem, počítačovou animací…
Alenu Slezákovou známe především jako
dlouholetou pedagožku na místní Základní umělecké škole. Plných 33 let vedla úspěšně mladý
výtvarný potěr. Vzpomeňme jen namátkou
slavné projekty, které spolu s kolegyní Evou Cupákovou ohromily diváckou veřejnost: ZUŠ
v podzemí (rok 2000), Evropa ve Slavkově
(2004), anebo okouzlující strašidelné Čáry máry
(z roku 2006)…
Od roku 2009 se pohybuje Alena Slezáková
takříkajíc na „volné noze“. Kromě kresby
a malby se zabývá také návrhy interiérů, graficky rediguje firemní časopis, kostýmním návrhářstvím, portrétováním, v neposlední řadě se
chystá ilustrovat román…

Úãastníci vernisáÏe v˘stavy Aleny Slezákové

29
Alena Slezáková (roz. Zahradníková)
• 7. října 1956
• 1966–1972 LŠU / ZUŠ Slavkov u Brna
• 1972–1976 Střední uměleckoprůmyslová
škola v Brně, obor Tvorba hraček a dekorativních předmětů
• 1979 účast na výstavě „Hračka a dítě„ v Brně
• 1987–1989 doplňující studium na pedagogické fakultě PF UJEP v Brně
• 1977–1980 Spolupráce s módní rubrikou časopisu Květy a účast na soutěžích Mladý
módní tvůrce Liberec
• 1976–2009 učitelka výtvarného oboru ZUŠ Fr.
France ve Slavkově u Brna
• 1994–2010 spoluautorka instalací žákovských výstav na zámku ve Slavkově u Brna
• od r. 2009 „na volné noze“, věnuje se volné
kresbě a malbě, ilustracím, grafickým návrhům a interiérového poradenství.
„Říká se, že když člověk odněkud odchází,
tak za lepším“, vrací se výtvarnice ke svému odchodu ze školství, „já jsem trošku zariskovala
a rozhodně jsem v tu chvíli nemyslela na peníze, ale snažím se vytvořit si nový pohled na
svět, splnit si svůj sen – a to jsou nesouměřitelné hodnoty.“
Výstava potrvá do 18. září a potěší jistě
všechny milovníky výtvarného umění, ale také
ty, kteří mají smysl pro nadsázku a upřímnou
lidskou zpověď, vrátit se do „zlatých šedesátých“..., v neposlední řadě však poctivou výtvarničinu.
Josef Špidla

Foto: B. Maleãek

Rybářský kroužek na závodech v Sobáčově
MO MRS Slavkov ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže ve Slavkově uspořádal víkendový rybolov pro děti navštěvující rybářský kroužek.
Jako nejvhodnější lokalita byl zvolen soukromý
rybník v Sobáčově u Litovle. Na místo jsme dorazili v pátek 24. června odpoledne trochu s obavami. Předpověď počasí na nadcházející víkend
totiž nebyla příliš optimistická, naštěstí se však
vyplnila jen z části. Po ubytování v pronajatých
karavanech a vlastních stanech přímo na břehu jezera jsme se konečně mohli vrhnout na vlastní
rybolov. Vzhledem k tomu, že je místní rybník
Stalagmit dobře zarybněn, měli všichni možnou
šanci ulovit rybu nad 7 kg, což se později ukázalo
i jako realita. Nejprve sice začaly brát menší ryby
– oukleje, cejni a líni, brzy se ovšem začaly objevovat první záběry od kapříků, a první večer
a noc tak skončily úspěšně.
Sobotní ráno nás všechny přivítalo nevlídným
studeným větrem, zataženou oblohou a pořádnou
zimou. Náhlé ochlazení se nepříznivě projevilo na

aktivitě ryb, což byla veliká škoda, protože na sobotu byly vyhlášené dětské rybářské závody,
kvůli nimž jsme sem také jeli. I v těchto nelehkých podmínkách zaznamenal Adam Hanák
pěkné 5. místo za jesetera 101 cm dlouhého (nejdelší rybu závodů), a ani ostatní z naší výpravy
nevyšli naprázdno. Zvláštní ocenění si odnesla
Veronika Novotná, jíž se zadařilo nevídané. Vylovila speciální kaprařskou sestavu, o kterou před
nějakou dobou dle pořadatelů přišel díky veliké

Rybáﬁi

Foto: archiv

rybě místní rybář, vyhlásivší za její opětovné vylovení nálezné.
Odpoledne po závodech se počasí umoudřilo,
vyšlo sluníčko, oteplilo se a ryby začaly opět brát
(jako by to tak nemohlo být i během nich…). Tato
rybářská idyla vydržela celou noc až do neděle,
kdy jsem se pomalu začali balit na zpáteční cestu.
Nutno ovšem poznamenat, že neradi, nikomu se
domů nijak zvlášť nechtělo.
Rádi bychom také poděkovali za materiální
a finanční pomoc Rybářským potřebám pana Zobače, firmám Elektro Pegas a Tilia ze Slavkova,
kteří nám vyšli vstříc a tím vlastně umožnili zúčastnit se těm, kteří by za jiných okolností jet nemohli. Zároveň tímto zveme zájemce, aby se
k nám přidali. Informace o činnosti rybářského
kroužku pod DDM ve šk. roce 2011/2012 budou
včas zveřejněny. Závěrem přijměte pozvání na
rybářské závody mládeže do 15 let, které se konají v sobotu 27. srpna od 7 h. na malém rybníku
V ligařích. Miroslav Čermák, vedoucí kroužku
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KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel
6. 8. sobota
7. 8. neděle

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

7/2011

SRPEN 2011
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

19.30 hod. HOP
95 min.
16.30 hod. Když u nás dostanete zálusk na velikonoční kraslice a bonbóny, musíte si je vykoledovat. Jinde to mají bez práce. Tam
to obstarává Velikonoční zajíc. To znamená, že na Velikonočním ostrově, kde žije (To dá rozum, kde jinde by asi
bydlel!?), od slunka východu do slunka západu, velí armádě zajíců a kuřat, kteří jako na běžícím pásu vyrábějí sladkosti
a vajíčka, aby se dostalo skutečně na všechny děti (kromě těch českých). Komedie Hop je oblíbenou kombinací
hraného a animovaného filmu, s níž má režisér Tim Hill bohaté zkušenosti, neboť v jeho režijní filmografii byste mimo
jiné narazili i na Alvina a Chipmunky. Český dabing.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

10. 8. středa 19.30 hod.

WESTERNSTORY
95 min.
S komedií WesternStory se do českého filmu vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném
saloonu a dokonce i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. To, že půjde především o zábavu, naznačuje i jedna
z hlavních postav filmu v podání Petra Vondráčka. Jeho švihácký kovboj a hlavní frajer WesternStory má téměř celý film
obě ruce v gypsu. Film se natáčel v nefalšovaném westernovém městě v Boskovicích, kde si v květnu odbyl i světovou
premiéru. Komediální western, navazující na tradici legendárního Limonádového Joea, režíroval Vlastimil Peška. Hrají:
Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr Vondráček, Bob Klepl, Pavel Zedníček, Pavel Landovský a další.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno

13. 8. sobota
14. 8. neděle

19.30 hod. ČERTOVA NEVĚSTA
101 min.
16.30 hod. Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů. Určitě to platí i pro režiséra Zdeňka Trošku, který doposud tvořil
pekelníky, kteří byli buď malí, ale šikovní, případně tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy
Němcové ale Čertova nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné podívané sršící humorem, triky
a hvězdami v hlavních rolích. Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Eva Josefíková, Václav Šanda.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

17. 8. středa

19.30 hod.

20. 8. sobota
21. 8. neděle

19.30 hod. RIO
96 min.
16.30 hod. Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svojí paničkou Lindou, s níž tvoří
nerozlučnou dvojku, Linda ho před léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed
brazilského pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Rio je největším a nejambicióznějším animovaným filmem studií
Blue Sky, který nás zavede do pestrobarevné džungle, rozrůstajícího se velkoměsta, na krásné brazilské pláže i slavný
karneval. Nejen díky podmanivému příběhu s novými hrdiny, ale i díky jedinečné atmosféře roztančeného barevného
města a fantastické animaci má Doba ledová v Riu více než důstojného nástupce.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

24. 8. středa

19.30 hod.

27. 8. sobota
28. 8. neděle

19.30 hod. MEDVÍDEK PÚ
70 min.
16.30 hod. Společnost Walt Disney Animation Studios se ve filmu Medvídek Pú vrací do Stokorcového lesa. Tento nový snímek, který
oživuje nadčasové kouzlo, vtip a žertovnou atmosféru původních krátkých filmů, divákům znovu nabízí možnost bavit se
ve společnosti „přihlouplého Medvěda“ a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka... a pochopitelně
také Ijáčka, který ztratil ocásek. Před snímkem Medvídek Pú bude promítán krátký animovaný film BALADA O NESSIE.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno

31. 8. středa

19.30 hod.

THOR
114 min.
Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také rebel.A možná se stane i legendou. Thor se zrodil
v severské mytologii a je zároveň členem elitní líhně superhrdinů komiksového gigantu Marvel, který už přivedl na
plátna kin jeho sourozence Spidermana, Ironmana nebo mutanty X-Men. Thor je ale výjimečný. Mimo jiné i tím, že se
jeho filmového příběhu ujal slavný specialista na Shakespeara Kenneth Branagh. Hrají: Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Rene Russo.
Vstupné: 70, 75 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

VODA PRO SLONY
120 min.
Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého století o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě
plném dobrodružství, zázraků a nebezpečí, vznikla podle celosvětového knižního bestselleru Sary Gruenové.“ Voda pro
slony je o lásce ve všech formách – o lásce mezi mužem a ženou, uvnitř rodiny i mezi lidmi a zvířaty.“ říká
spisovatelka Sara Gruenová. Režie: Francis Lawrence. Hrají: ReesWitherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz,
Paul Schneider, Hal Holbrook a další.
Vstupné: 65, 70 Kč
Mládeži přístupno od 12 let

V PEŘINĚ
103 min.
Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné atmosféře, kdy všichni tančili
rocknroll a po ulicích jezdily růžové cadillaky, ožijí dobré i zlé sny, které se ukrývají v našich peřinách. Hudební
dobrodružství pak vyvrcholí přímo v magickém polštářovém světě snů. V peřině zazní 22 původních skladeb. Hudbu
k filmu a většinu písní složil René Rypar, skladatelskou sestavu ale doplnilo i několik unikátních hostů. Dvě skladby
složila přímo pro film skupina Kabát. Velkolepé je obsazení filmu, kde téměř na dotek zpívá a tančí Lucie Bílá a Karel
Roden. Silnou sestavu tvoří i Jiří Mádl, Anna Stropnická, Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Nikol Moravcová a další.
Vstupné:
Mládeži přístupno
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STAVEBNINY
Sleva 20% na fasádní barevné omítky
PRO-DOMA
ČS armády 1213
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 215 119, 544 215 118
Mobil: 602 286 847
Fax: 544 215 121
email: slavkov@pro-doma.cz

Cemix 115
lepící a stěrkovací hmota
běžná cena 179,00 Kč/25 kg

Fasádní polystyren
od firmy DCD Ideal 70F
běžná cena 1480,00 Kč/m3

Sleva 20%

Sleva 20%

143 Kč

1184 Kč

Otevírací doba:
Po-Pá: 7.00 - 17.00
So:
7.00 - 11.00

www.pro-doma.cz

Platnost akce do 15. 8. 2011
✁

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
nabízí:

pronájem kancelářských prostor
ve Slavkově 17–216 m2
pohodlné parkování, výborná dostupnost
Sídlo: Topolová 1418, Slavkov u Brna
Ing. Dvořák, tel.: 607 913 573 • www.dvm.cz

Darujte sv˘m blízk˘m
dávné vzpomínky
v nové kvalitû!

1 hodina záznamu

✁
300 Kč

Tato nabídka platí do 31. 8. 2011 nebo do vyprodání zásob.

jen na prodejně Vyškov, Brněnská 39

ZDARMA – Otitulkování a tvorba

(areál stavebního centra, 517 332 567)

DVD s kapitolami, krabička a přebal

a na prodejně v Újezdě u Brna

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, uzenac@slanecek.cz

Platí po odevzdání kuponu

✁

Převod z VHS
a videokamer na DVD

