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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, vysoké

teploty v posledních dnech tohoto
měsíce s definitivní platností
stvrdily příchod letošního léta. Ve
chvíli, kdy bude číst tyto řádky,
již budete znát známky na závě-
rečném vysvědčení svých rato-
lestí, které si právě budou užívat

první hodiny jimi toužebně očekávaných letních
prázdnin. Mnozí z vás se budou chystat na dovole-
nou, jež vám umožní odpočinout si od každodenního
pracovního shonu a starostí a načerpat nové síly, fy-
zické i duševní, ať už doma, při putování po naší
krásné vlasti či někde v zahraničí.

Dovolte mi se vrátit krátce k akcím, které jsou pro
naše město pro počátek června v posledních několika
letech typické.  (Pokračování na str. 3)
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Sváteční atmosféru letošních Dnů Slavkova opět
spojených se Svatourbanskými hody zažili

Slavkované tento víkend. Zatímco zámecký park
zaplnily stánky trhovců, Dům dětí a mládeže spolu
s Junákem připravovali pohádkovou cestu, krojo-
vaná chasa se strojila a na náměstí přijížděla první
hasičská auta, na zámeckém nádvoří se dokončo-
valy poslední přípravy na vystoupení 320 dětí,
mládeže a hráčů slavkovských kapel uváděným
hercem a pohotovým moderátorem Miroslavem Ši-
můnkem. 

Odpolední program v důstojném prostředí zá-
meckého nádvoří zahájil starosta města Ivan Char-
vát a římskokatolický děkan Milan Vavro.

Návštěvníci byli svědky někdy až neuvěřitelných
výkonů jednotlivých seskupení, při kterých se tajil
dech. Je vidět, že Slavkov má kvalitní učitele, ve-
doucí a základnu dětí a mládeže s obrovským po-
tenciálem a nadšením, které přetrvává i do let

pozdějších, jak ve večerních hodinách dokázala
skvělá La Mancha a SMP+.

Vysokou úroveň všech vystoupení sledoval s ob-
divem i fanoušky vyhledávaný Šimůnek. 

Dík patří také kolotočové společnosti pana
Schulze, která účinkujícím věnovala poukázky na
kolotoč a Pivovaru Vyškov u jehož stánku se mohli
zdarma občerstvit. MaTes

Dny
Slavkova 2012
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Letošní hody začaly tradičně v pátek stavěním máje a předáním hodového práva a klíče
od města stárkům. Od této doby jsme směli „vládnout městu“. Všichni jsme trnuli

kvůli dešťovým mrakům, ale nakonec si stárci, kapela i ostatní v sobotním průvodu mohli
užívat sluníčka. Od loňska přibyly další dva nové slavkovské kroje, v průvodu jste tedy
mohli obdivovat již 4 páry. Dalších šest párů  šlo v kyjovském kroji. Po vyvedení všech
deseti stárek z domů během průvodu následovalo předvedení hanácké besedy na nádvoří
zámku v rámci programu Slavkovských dnů. Zvolili jsme právě hanáckou besedu, aby-
chom zatančili opět něco nového, moravská i česká beseda se tančily v minulých letech.
Na nádvoří nás přivítalo velmi početné publikum a my doufáme, že bylo s naším výko-
nem spokojeno. (Dokončení na straně 33)

Svatourbanské hody 2012

Dny Slavkova 2012

Slavkovské kroje Foto: R. Lánský

Slavkovští hasiči slaví 130 let svého trvání Foto: 4x R. Lánský

Vlevo Team Gym, vpravo zpěváci ZUŠ F. France Foto: 3x B. Maleček

Slavkovští stárci Foto: 2x M. Slováček



3SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU6/2012

Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

První víkend tohoto měsíce se opět nesl ve
znamení Dnů Slavkova, které se konaly v letoš-
ním roce, budeme-li za jejich první ročník pova-
žovat oslavy „770 let od první písemné zmínky
o Slavkově u Brna“, již pošesté.

Letos byl hlavní program tohoto slavkovského
svátku přemístěn do nádherně opravených pro-
stor městského zámeckého nádvoří a současně
doplněn o další velmi zajímavé akce. 

Páteční večer byl tentokrát zasvěcen festivalu
Folk a country, jehož poslední ročníky  se konaly
v podvečer srpnových Napoleonských dnů.
Cílem změny termínu bylo obohatit program Dnů
Slavkova akcí, která k našemu městu díky jejímu
duchovnímu otci Jiřímu „Karasovi“ Polovi již ne-
odmyslitelně patří a současně i snahou přilákat
větší pozornost  posluchačů tohoto hudebního
žánru v předprázdninovém období. Přestože
jména hudebních skupin i atmosféra v průběhu
vlastního koncertu potvrdila kvalitu a prestižnost
tohoto koncertu, deštivé a chladné počasí v prů-
běhu celého večera náš záměr zcela ochromilo
a přinutilo nás z ekonomického hlediska řešit
další budoucnost tohoto folkového festivalu. Pře-
sto vše však věřím, že se v příštím roce uskuteční
jeho 15. ročník.

Sobotní akce se naopak nesla ve znamení krás-
ného počasí. Hlavní náplní bohatého programu
jsou vždy vystoupení dětí a mládeže z našich škol
či dalších organizací a spolků, místních souborů
i skupin. Jednotlivá vystoupení všech účinkují-
cích byla pokaždé zcela po právu odměněna
bouřlivým a dlouhotrvajícím potleskem stále za-
plněného zámeckého nádvoří. V zámeckém
parku se souběžně v průběhu odpoledne konaly
soutěže a zábavné hry uspořádané Domem dětí
a mládeže a střediskem Junáka. 

V pátek odpoledne jsme mohli obdivně pozo-
rovat, jak slavkovští stárci stavěli před budovou
Společenského centra Bonaparte nazdobenou
máji jako symbol slavkovských hodů a poté pře-
vzali symbolický klíč od města a městské právo,
které jim až do nedělního poledne umožňovalo
požívat vládu nad městem a jeho obyvatelstvem.
Svatourbanské hody se ve Slavkově u Brna díky
prvotní myšlence o obnovu této dřívější lidové
tradice a trvalé podpoře děkana Milana Vavra
a samozřejmě i díky nezbytnému nadšení a obě-
tavosti naší mládeže pořádají již plných 13 let.
Místní obyvatelé i návštěvníci z širokého okolí
díky tomuto mohli po celý víkend obdivovat
krásu obnovených slavkovských krojů i nasávat
nádhernou atmosféru hodových zvyků, nejen na
sobotní taneční zábavě, ale i při předchozím prů-
vodu stárků městem či jejich působivým předve-
dením hanácké besedy na zámeckém nádvoří.

Součástí letošních Dnů Slavkova bylo i 130.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v našem městě. V sobotu dopoledne se uskuteč-
nilo slavnostní shromáždění, při němž byla od-
halena pamětní deska umístěná na budově
hasičské zbrojnice, která je uctěním památky
všech, kteří v místním sboru v minulosti sloužili.
Poté následovalo v aule ISŠ Slavkov u Brna za-
sedání, na němž se hodnotila záslužná a příkladná
činnost SDH od jeho vzniku v roce v roce 1882
až po současnost. Někteří z přítomných členů byli
při této významné události za svoji činnost
a službu oceněni medailí za zásluhy a věrnost. Na
náměstí  poté bylo možné zhlédnout přehlídku
hasičské techniky a ukázku dovedností mladých
nadšenců tohoto oboru.

V pátek odpoledne byla ve vstupní hale naší

starobylé radnice slavnostně otevřena dlouho-
době připravovaná trvalá expozice partnerských
měst Slavkova u Brna. Jedná se o polský Slaw-
ków, francouzské Darney, nizozemský Zeist
a Austerlitz, rakouský Horn a chorvatský Pag. Na
jednotlivých panelech jsou příslušná města před-
stavena krátkým popisem a charakteristikou
a jsou zde na fotografiích znázorněny jejich nej-
zajímavější dominanty, zvyky, tradice, ale i vzá-
jemná setkání a kontakty z minulosti. Otevření
expozice se uskutečnilo za přítomnosti našich
přátel z Darney a Pagu, jejichž delegace zde po-
bývaly po celý víkend a zúčastnily se celého prů-
běhu našich oslav, které se jim díky své
různorodosti a atraktivnosti velmi líbily. S vede-
ním obou měst jsme v průběhu jejich pobytu jed-
nali o dalších možnostech rozvoje vzájemné
spolupráce. S francouzskými partnery jsme plá-
novali podrobnosti příjezdu naší delegace složené
se zástupců radnice, „družebního výboru“ a dob-
rovolných hasičů na oslavy Dne armády, které se
pod záštitou Ministerstva obrany ČR budou konat
30. června letošního roku právě u památníku čes-
koslovenských legionářů v Darney, ale i o plá-
nech souvisejících s oslavou 95. výročí vzniku
Československých legií v roce 1918 právě v tomto
severofrancouzském městečku, které si připome-
neme v příštím roce. S chorvatskými partnery
jsme diskutovali o společných aktivitách na tento
kalendářní rok. Prvním naším úspěšně realizova-
ným záměrem byla návštěva naší delegace složená
ze zástupců města, zámku a krajkářek ze Slavkova
u Brna a blízkého regionu na 3. mezinárodním
festivalu krajky v Pagu ve dnech 18.–21. června,
kde paličkovaná krajka a krajkářství má význam-
nou a dlouholetou tradici zanesenou na seznamu
UNESCO. O této jedinečné události proběhly re-
portáže nejen v chorvatské celostátní televizi
(HR1), ale i v zahraničí (BBC). Zvláštní punc této
události dala při zahájení festivalu též osobní
účast bývalých prezidentů Chorvatské republiky
Stipe Mesiće a Slovenské republiky Rudolfa
Schustera. Mimo vlastnoručních výrobků a do-
vednosti našich krajkářek jsme zde za velkého
zájmu místních občanů i turistů z České repu-
bliky i celé Evropy mohli představit naše město,
zámek i další památky a prezentovat významné
akce, které pořádáme v oblasti turistického ces-
tovního ruchu. Společně jsme připravovali a do
detailů ladili program v rámci plánovaného po-
bytu slavkovských tanečních skupin Junico
a Glitter Stars, krojovaných stárků a Zámecké de-
chové hudby na Pagu ve dnech 6.–8. září 2012.
V rámci této propagační akce bychom rádi opět
představili naše město a současně prezentovali
umění a bohaté dovednosti našich dětí a mládeže,
lidové zvyky a tradice, hudbu, zpěv i tanec z na-
šeho regionu. Na úhradu nákladů na dopravu se
nám podařilo získat účelovou dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje, který má několikaleté
a velmi živé partnerství se Zadarskou župou, uv-
nitř které se ostrov i stejnojmenné město Pag na-
chází. Náklady na ubytování a stravování bude
hrazeno naším hostitelem, tj. městem Pag, stejně
jako tomu bylo při našem nedávném pobytu
a účasti na výše uvedeném festivalu krajek (akce
je každoročně významně finančně podporována
Ministerstvem kultury a Ministerstvem turismu
Chorvatské republiky).      

Z investičních akcí bych chtěl zdůraznit dokon-
čení II. etapy protipovodňových opatření, kde pro-
běhla oficiální kolaudace a následně i slavnostní
předání celého díla zhotovitelem investorovi, jímž
je Povodí Moravy, s.p. Věřím, že po kompletním

dokončení protipovodňové ochrany v této části
města, která v celku představuje předchozí revita-
lizaci řeky Litavy, pří níž bylo realizováno zkapa-
citnění jejího koryta včetně navýšení hrází
a zpevnění břehů a následnou úpravu a částečnou
přeložku jejího přítoku Prostředníček spojenou
s výstavbou retenčních suchých poldrů, bude naše
město v této své dříve krizové lokalitě již plně
chráněno před přitékající vodou. Současně s touto
dokončenou investicí se v její těsné blízkosti již na
plné obrátky rozběhla realizace 1. etapy výstavby
rodinných a bytových domů včetně příslušné in-
ženýrské a dopravní infrastruktury v lokalitě Zel-
nice, což slavnostně deklaroval před několika dny
investor a realizátor tohoto rozsáhlého díla pokle-
páním základního kamene. Věřím, že zde v bu-
doucnu vznikne zcela nová obytná čtvrt, která se
stane zajímavým a uceleným architektonickým
prvkem našeho města. V následujících několika
dnech se naplno rozeběhnou stavební práce na
kompletní obnově zámeckého vodního příkopu,
závěrečné etapě rekonstrukce střechy radnice i vý-
stavbě komunikace včetně veřejného osvětlení
v ulici Zahradní v části od ulice Malčevského po
ulici Příční, na níž město obdrželo peněžní dar ve
výši 0,5 mil. Kč.

Velkou radost nám udělala informace o akcep-
taci a kladném vyřízení naší žádosti o dotaci
v rámci programu ROP Jihovýchod na realizaci
přestupního terminálu, díky které se upraví celý
prostor přestupního uzlu v rámci IDS u vlako-
vého nádraží a bude tak konečně odpovídat mo-
derním požadavkům EU a standardním potřebám
cestujících. Vlastní realizaci lze očekávat po pří-
slušné a náročné administraci podkladů včetně
veřejné obchodní soutěži na dodavatele stavby ve
4. čtvrtletí letošního roku.  

Často se v posledních dnech v tisku i nejrů-
znějších odborných i laických diskuzích skloňují
dva rozpočtové příjmy, které mohou již v příštím
roce velmi kladně ovlivnit hospodaření měst
a obcí, a umožnit jim tak realizovat některé jejich
dlouhodobě připravované plány. V jednom pří-
padě se jedná se o zdroje z loterií a sázkových
her, jejichž výnos se má pro obce a města zněko-
likanásobit. Přestože lze soudit, že výsledná sku-
tečnost nebude odpovídat předpokládaným
propočtům (pro letošní rok se dle predikce MF
ČR uvažuje s částkou 4,287 tis. Kč), i tak by se
měly příjmy z těchto hazardních her podstatně
navýšit. Využití je dáno příslušným zákonem na
veřejně prospěšné účely. Tyto zdroje nám v bu-
doucnu umožní i nadále podporovat sportovní,
kulturní i jiné zájmové spolky a organizace,
především pro oblast dětí a mládeže, ale i obno-
vovat, zvelebovat a rozšiřovat dětská hřiště, spor-
toviště i jiné odpočinkové zóny. Ve druhém
případě se jedná o zdroje, které by měly od příš-
tího roku naplňovat rozpočety měst a obcí v sou-
ladu se schválenou změnou rozpočtového určení
daní. Přestože i zde plánované navýšení v případě
našeho města (dle predikce MF ČR se uvažuje
s částkou 15,380 tis. Kč) bude v důsledku někte-
rých navazujících změn a plánovaných přechod-
ných úsporných opatření zcela jistě nižší, vlastní
výnos s vysokou pravděpodobností výrazně
ovlivní možnosti města především v oblasti in-
vestic do obnovy komunikací a veřejných pro-
stranství a ploch, kde se za posledních několik let
nastřádal značný investiční dluh.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám
popřál krásné léto a příjemně prožitou dovolenou
v blízkosti vašich blízkých a přátel.

Ing. Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

34. řádná schůze RM – dne 23. 5. 2012

35. řádná schůze RM – dne 6. 6. 2012

1. RM ukládá ředitelce MŠ Zvídálek zvážit varianty ře-
šení včetně návrhu financování uvedeného záměru osa-
zení venkovních žaluzií na budově MŠ Zvídálek na
Komenského náměstí.

2. RM ukládá finančnímu odboru oslovit KMŠ Karolínku
ve věci předložení návrhu řešení dětského hřiště včetně fi-
nančního rozpočtu.

3. RM ukládá správcům sestavit pasporty nemovitostí
jako soubor technické dokumentace a záznamů o opra-
vách, údržbě a zhodnocení těchto nemovitostí v termínu
do 1.9.2012.

4. RM schvaluje směrnici o pokladně v předloženém
znění.

5. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 14. 11. 2011 k bytu č. 3, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Jiřím Konrádem obsa-
hujícím prodloužení nájmu bytu o 6 měsíců, tj. do 30. 11.
2012, za smluvní nájemné ve výši 30 Kč/m2.       

6. RM nedoporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1, sídl.
Nádražní 1154, Slavkov u Brna, panu Pavlu Holoubkovi za
kupní cenu 970.000 Kč. RM současně doporučuje ZM
schválit prodej bytu č. 1, sídl. Nádražní 1157, paní Ludmile
Chumchálové za kupní cenu 1.000.100 Kč + uhrazení
dluhu po předchozím uživateli ve výši 103 234 Kč.         

7. RM nesouhlasí s prominutím poplatků z prodlení
panu Vlastimilu Lysákovi.          

8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na obnovu
balkonu – Fügnerova 109, na západní straně dvorní fasády,
s firmou Vít Buchta za cenu 110 000 Kč.

9. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky
1157/8 v budově č.p. 1157,1158 a spoluvlastnického po-
dílu na poz.p.č. 2835/1 a 2836/1 odpovídajícího spolu-
vlastnickému podílu na společných částech budovy paní
Daně Vitulové za celkovou kupní cenu 494 403 Kč (se sle-
vou 10% při platbě před podpisem kupní smlouvy).

10. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. l k nájemní
smlouvě s firmou Hradby s.r.o., na pronájem části pozemku
p.č. 343/2 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

11. RM dává souhlas k uzavření dodatku č. l k nájemní
smlouvě s firmou Hradby s.r.o., na pronájem části pozemku
p.č. 343/6 – ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

12. RM vrací k dopracování zprávu ve věci žádosti spo-
lečnosti PROMICO o vybudování parkovacích stání.

13. RM nesouhlasí se zveřejněním pronájmu pozemku
parc. č.2028/1.

14. RM nesouhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci se
společností LEGOLA CZECH s.r.o.

15. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy o pro-
nájmu pozemků v k.ú. Slavkov u Brna k zemědělskému ob-
hospodařování: s p. Miroslavem Lotrekem, p. Petrem
Kučerou, p. Petrem Voňkou, p.Aloisem Obdržálkem, p.Vác-
lavem Uhýrkem a pí Pavlou Blackmore, p. Zdeňkem Do-
upovcem, p. Radovanem Eremiášem, se společností
RAKOVEC, a.s. Velešovice a se společnostní Rostěnice, a.s.

16. RM bere na vědomí zápisy č. 2/2012 z jednání Škol-
ské rady Základní školy Komenského nám. a Školské rady
Základní školy Tyršova.

17. RM doporučuje ZM schválit návrh smlouvy o sdru-
žení mezi Městem Slavkov u Brna a Mysliveckým sdruže-
ním Vážany nad Litavou za účelem údržby a péče
o biocentrum Podsedky v k.ú. Vážany nad Litavou.

18. RM souhlasí s přijetím finančních darů pro ZS-A dle
Darovacích smluv č. 6 a 7/2012.

19. RM schvaluje změny v předloženém znění v ceníku
služeb pro rok 2012, poskytovaných příspěvkovou ZS-A,
platné od 1. 6. 2012.

20. RM schvaluje uzavření předložené dohody o propa-
gaci mezi společností CZECH BEVERAGE INDUSTRY COM-
PANY a.s. a Městem Slavkov u Brna.

21. RM bere zprávu na vědomí a souhlasí s úhradou ná-

kladů spojených s ubytováním a stravováním francouzské
delegace z rozpočtu města.

22. RM schvaluje navrhované ocenění pana Miloše
Hložka.

23. RM schvaluje užití znaku města Slavkov u Brna spo-
lečností CZECH BEVERAGE INDUSTRY COMPANY a.s.,
k umístění na etiketách pivních lahví a na reklamních před-
mětech (letáky, reklamní bannery, kartony, sklenice, slu-
nečníky apod.) spojených s prodejem piva vyráběného
v provozovně Pivovar Vyškov. Tento souhlas se uděluje jako
nevýhradní, na dobu do 31. 12. 2015.

24. RM souhlasí s podpisem Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a Pokynu k nastavení rozpočtového limitu z minis-
terstva pro místní rozvoj na akci: „Město Slavkov u Brna –
obnova vodního příkopu zámeckého parku“. RM současně
ukládá finančnímu odboru předložit orgánům města návrh
rozpočtového opatření.

25. RM schvaluje úhradu výdajů ve výši 17 391,60 Kč
na výstavu z rozpočtové položky Dny Slavkova a schvaluje
využití dobrovolného vstupného na vernisáži i po celou
dobu trvání výstavy jako příjmu města do fondu podpory
a rozvoje kultury ve městě.

26. Starosta města informoval RM o záměru firmy Eg-
mont uspořádat na zámku 9. princeznovský bál dne
18.8.2012.

27. RM ukládá řediteli TSMS fyzicky i administrativně
převzít propagační a informační tabule dle předávacího
protokolu.

28. RM ukládá řediteli ZS-A předložit RM návrh organi-
začních změn v souvislosti s plánovaným otevřením nové
Napoleonské expozice v nové turistické sezóně v termínu
do 31. 7. 2012 a zároveň ukládá řediteli ZS-A předložit RM
způsob zajištění provozu Informačního centra v této turis-
tické sezoně, tj. od 1. 7. 2012.

29. RM neakceptuje nabídku Rádia R na spolupráci.

1. RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace na sociálně-
právní ochranu dětí ve výši 475 810 Kč, na obnovu vodního
příkopu v zámeckém parku ve výši 8 709 028 Kč a na Na-
poleonské dny a Vzpomínkové akce ve výši 500 000 Kč. RM
dále doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č. 12-16.

2. RM bere na vědomí předběžný harmonogram veřejné
zakázky na úvěr.

3. RM předkládá ZM informace z demografické prognózy
města Slavkova u Brna.

4. RM schvaluje výši neinvestičních výdajů pro rok 2012
na 1 žáka a na 1 měsíc uplatňovanou na základě dohod
o úhradě neinvestičních výdajů na žáky s obcemi ve škol-
ním roce 2011/2012 a 2012/2013 a schvaluje výši úhrad od
obcí za rok 2012 v celkovém objemu 1.567.240 Kč.

5. RM schvaluje prodej drobného movitého majetku za
10 % pořizovací ceny dle přílohy k této zprávě.

6. RM schvaluje výměnu bytu a souhlasí s uzavřením ná-
jemní smlouvy na byt č. 7, Zlatá Hora 1228. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné sta-
noveno ve výši 47,08 Kč/m2. RM dále vypisuje výběrové ří-
zení na obsazení bytu č. 5 o velikosti 1 + 1, Zlatá Hora 1228.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok
a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebyto-
vých prostor na poliklinice ve Slavkově u Brna, Tyršova č.p.
324, místnost č. 2.22., s paní Ivou Šmídovou za účelem po-
skytování kosmetických služeb. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno ve výši 900
Kč/m2/rok.

8. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle smlouvy
o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu a převodu
k bytu č. 1, Litavská 1484 a související smlouvy o půjčce,
z pana Ondrušky Zdeňka na paní Volfovou Irenu. V případě
uvedeného převodu práv a povinností souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy na byt č. 1, Litavská 1484, Slavkov u Brna,
s paní Volfovou Irenou s účinností od 1. 6. 2012.            

9. RM odkládá zprávu o novelách obecně závazných vy-
hlášek

10. RM bere zápis č. 3/2012 z jednání komise pro zpra-
cování koncepce obnovy historických alejí a parku na vě-
domí a ukládá předsedovi komise a vedoucímu odboru ŽP
jednat s Lesy ČR, a.s. o změně způsobu využívání Obory.

11. RM nedoporučuje dále jednat ve věci zřízení světel-
ného signalizačního zařízení na křižovatce silnic I/50 x
III/0501 a I/50 x II/416.  

12. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo na stavební práce na akci: „Stavební úpravy před-
zámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice“ se společ-
ností IMOS Brno a.s. 

13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu v rámci projektu: „Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna
– Nádražní“ se státní organizací Správa železniční a do-
pravní cesty.

14. RM souhlasí s předložením projektového záměru na
stavební úpravy zámku Slavkov u Brna řešící zpřístupnění
valů a 1.P.P. v rámci výzvy Regionálního operačního pro-
gramu jihovýchod – oblast podpory 2.1.

15. RM odkládá zprávu ve věci návrhu dodatku č. 3 - re-
vitalizace bytových domů Nádražní 1191-1193.

16. RM ukládá odboru IR dále jednat se společností PRO-
MICO, s.r.o., za účelem vybudování veřejných parkovacích
stání.

17. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku  Města Slavkov u Brna p.č. 910 v k.ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Ing. Jana
Zmrzlého k umístění STL plynovodní přípojky k RD čp. 794
v tomto pozemku.

18. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města p.č. 390, která zakládá právo sta-
vebníků Radovana Kyjovského a Jarmile Kyjovské k umís-
tění stavby „Zpevněný sjezd“ na pozemku p.č. 390 pro
stavbu „Nadstavba provozovny č.p. 1435 Slavkov u Brna“.

19. RM souhlasí se zařazením variantní trasy cyklo stezky
Slavkov u Brna - Hodějice do územního plánu obce Hodějice
dle předložené situace.

20. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva od-

povídajícího věcnému břemenu s JMP Net, s.r.o., na pozem-
cích parc. č. 1787/42; 1787/43; 1787/45; 1787/46; 1480
a 3188/2, v k. ú. Slavkov u Brna („STL plynovod, Čelakov-
ského, Slavkov u Brna“ a „NTL plynovod, Jiráskova, Slavkov
u Brna“) a třístranní smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská
499/1, 657 02 Brno, IČ: 276 898 41 a s panem Slavojem Le-
itnerem na pozemku parc.č.1787/13 v k.ú. Slavkov u Brna
(„STL plynovod, Čelakovského, Slavkov u Brna“).

21. 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. 2497/1; 2498/1
a 2361 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov,
ul. Bezručova, kabel NN“).

22. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemků parc. č. 1647/16 ostatní plocha o výměře 9 m2; parc.
č. 1647/17 ostatní plocha o výměře 5 m2; parc. č. 1780/37
ostatní plocha – část o výměře cca 95 m2; parc. č. 3750/29
orná půda – část o výměře cca 105 m2; parc. č. 3750/33 orná
půda – část o výměře cca 4 m2; parc. č. 3750/34 orná půda
o výměře 43 m2; parc. č. 3750/55 orná půda – část o výměře
cca 1 m2 a parc. č. 3750/69 orná půda – část o výměře cca
130 m2, všechny v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
a postupuje záměr ZM.

23. RM dává souhlas k uzavření nájemní smlouvy
s panem Petrem Chybou na pronájem části pozemku parc.
č. 2690/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 60
m2 (zahrádka č. 83) s ročním nájemným ve výši 84 Kč.

24. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji pozemku
parc.č. 357/5 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 461 m2

z vlastnictví města do vlastnictví společnosti Kaláb – sta-
vební firma, spol. s.r.o. Kupní cenu ve výši 172 875 Kč
(375 Kč/m2) a náklady spojené s prodejem uhradí kupující
před podpisem kupní smlouvy.

25. RM ukládá odboru IR dopracovat zprávu o návrhu
prodeje pozemku na Zlaté Hoře v souladu s usnesením z 31.
schůze RM konané dne 11. 4. 2012.

(Pokračování na str. 5)
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35. řádná schůze RM – dne 6. 6. 2012

1. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné plnění pro-
gramu rozvoje města na rok 2012 v předloženém znění.

2. RM schvaluje změnu Směrnice o zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. ze dne
4. 10. 2011 v předloženém znění.

3. RM schvaluje předloženou „Směrnici o aplikaci zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech na Městském úřadu
Slavkov u Brna“, s účinností od 1. 7. 2012.

4. RM souhlasí s oslovením navržených společností pro pod-
ání nabídek, schvaluje složení hodnotící komise, stanovené
kvalifikační předpoklady, souhlasí s navrženými obchodními
podmínkami a schvaluje nejnižší nabídkovou cenu jako hod-
notící kritérium pro akci „Dětské hřiště na Sídlišti Nádražní“.

5. RM trvá na svém usnesení přijatém pod bodem 4.17 na
22. schůzi dne 16. 11. 2011 (žádost p. Navrátila o vyjádření
k výstavbě RD).

6. RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společ-
ností PEGAS-GONDA, s.r.o. za podmínky schválení projektu
„Rekonstrukce místní komunikace Zahradní – Slavkov u Brna“
v ZM. RM dále souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na sta-
vební práce na tuto akci.

7. RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na stavební
práce na akci: „Rekonstrukce chodníků ul. Malinovského a Ko-
menského náměstí“.

8. RM bere na vědomí informaci o ukládání kabelů v po-
zemcích spol. VIVO CONNECTION.

9. RM dává souhlas k uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 3
na akci: „Bytové domy na sídlišti Nádražní čp. 1191, 1192
a 1193 – realizace úsporných opatření v rámci programu Ze-
lená úsporám“ se společností WELLCO Brno s.r.o.

10. RM předkládá ZM k rozhodnutí způsob prodeje pozemku
parc. č. 4245 v k.ú. Slavkov u Brna dle předložených variant.

11. RM doporučuje ZM vydat předložené obecně závazné
vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem na území města Slavkov
u Brna a o poplatku za komunální odpad.

12. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1, sídl. Nád-
ražní 1154, Slavkov u Brna, panu Miroslavu Černíkovi za kupní
cenu 1 000 100 Kč.

13. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu uvolněného
obecního bytu č. 11, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné sta-
noveno ve výši 60 Kč/m2.

14. RM schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 6, Zlatá
Hora 1227, neschvaluje nájemkyni prominutí poplatků z pro-
dlení za nezaplaceným nájemným a doporučuje ZM schválit 7. mimořádné zasedání

ZM – 21. 5. 2012
1. ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 8-10. ZM schvaluje

prodej bytové jednotky 1158/1 v budově č.p. 1157, 1158 na
poz.p. č. 2835/1 a 2836/1 a spoluvlastnického podílu na
poz.p. č. 2835/1 a 2836/1 odpovídajícího spoluvlastnickému
podílu na společných částech budovy, paní Josefě Vallové za
celkovou kupní cenu 561 711 Kč (se slevou 10% při platbě
před podpisem kupní smlouvy).

2. ZM dává souhlas se změnou rozdělení pozemku parc.
č. 2690/1 kat. území Slavkov u Brna v návrhu ÚP města na
plochu pro občanskou vybavenost a na plochu smíšenou podle
předloženého situačního návrhu.

3. ZM bere předložené informace o projednávání návrhu
územního plánu na vědomí.

4. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., pana Ing. Jiřího
Doležela. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění
jmenuje náhradníkem pana Ing. Jiřího Tesáka. Delegovaný zá-
stupce je zmocněn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře
dle programu valné hromady a stanov a.s..

5. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě spo-
lečnosti RESPONO, a.s., pana Ing. Ivana Charváta. Pro případ
nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradní-
kem pana Ing. Jiřího Doležela. Delegovaný zástupce je zmoc-
něn k hlasování a ke všem úkonům akcionáře dle programu
valné hromady a stanov a.s.

6. ZM schvaluje financování koupě centra Bonaparte for-
mou přijetí bankovního úvěru.

7. ZM ukládá RM připravit rozpočtové opatření jako fi-
nanční spoluúčast města pro ZŠ Komenského na mistrovství
Evropy v cheerleadingu v Amsterodamu.

XXI. mimořádná schůze RM – 13. 6. 2012
uzavření dohody o splátkovém kalendáři na dlužnou částku
včetně poplatků z prodlení s měsíční splátkou 4000 Kč s tím,
že v případě porušení splátkového kalendáře nebo řádné
platby nájemného se přistoupí k okamžité výpovědi nájmu.

15. RM schvaluje nájemci bytu Polní 1444 prominutí po-
platků z prodlení za nezaplaceným nájemným a souhlasí
s uzavřením dohody o splátkovém kalendáři na dlužnou
částku s měsíční splátkou 2500 Kč.

16. RM schvaluje uzavření dodatků č. 2 ke Kupním smlou-
vám o dodávce tepla, kterými se platnost smluv prodlouží do
30. 6. 2022.

17. RM schvaluje poskytnutí dalších finančních příspěvků
na rok 2012 Diecézní charitě Brno - Oblastní charitě Hodonín,
a to následovně: Charitnímu centru denních služeb příspěvek
ve výši 25 000 Kč a Charitní poradně příspěvek ve výši
13 000 Kč. Podmínkou poskytnutí příspěvků je schválení fi-
nancování v ZM. RM současně souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí příspěvku. 

18. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření
č. 17 – 20.

19. RM schvaluje zadávací podmínky pro úvěr – Bonaparte
v předloženém znění.

20. RM schvaluje předloženou obecně závaznou vyhlášku,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Slavkov
u Brna č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Mi-
nisterstvem financí podle jiného právního předpisu.

21. RM vyjadřuje hrubou nespokojenost s řešením uvede-
ných nepovolených staveb a trvá na odstranění všech nele-
gálních staveb.

22. RM schvaluje bezplatné zapůjčení desek pódia pro ZS-
A a současně konstatuje odpovědnost ředitele ZS-A za naklá-
dání s pódiem.

23. RM bere hodnocení úkolu 3.36. z 35. RM (zajistit plno-
hodnotnou činnost IC do konce turistické sezony) na vědomí.

24. RM ukládá starostovi města zajistit ve věci přiložené
stížnosti (hluk z restaurace Klobouk) postup podle obecně zá-
vazné vyhlášky města č. 5/2004.

25. RM souhlasí s konáním triatlonu pro každého s názvem
X-TERRA dne 26. 8. 2012 na koupališti ve Slavkově u Brna
a s bezplatným propůjčením plaveckého bazénu a jeho zázemí
dne 26. 8. 2012 od 7 do 19 hod. Austerlitz Adventure, o.s.,
ukládá správci koupaliště zajistit pro akci přípojku elektrické
energie a souhlasí s využitím vývěsek, stojanu na banner a sto-
janů města k propagaci akce. 

26. RM souhlasí s konáním Slavkovského atletického deví-
tiboje dne 30. 6. 2012 na stadionu města a s bezplatným pro-

půjčením stadionu v době od 7 do 22 hod Austerlitz Adven-
ture, o.s., ukládá správci stadionu zajistit přípravu atletického
oválu a prostoru pro vrh koulí a souhlasí s využitím vývěsek,
stojanu na banner a stojanů města k propagaci akce. 

27. RM souhlasí se zapůjčením mobilního pódia Moravskému
rybářskému svazu, o.s., místní organizaci za účelem pořádání
„Benátské letní noci“ a s umístěním znaku města na plakáty
ke zmiňované akci, s podmínkou, že pořadatel nese náklady
spojené se stavbou a úklidem pódia. RM dále ukládá řediteli
TSMS uzavřít s MRS Slavkov u Brna smlouvu o zápůjčce.

28. RM bere zprávu o bezpečnostní situaci ve městě na vě-
domí a předkládá ji v jednání ZM.

29. RM schvaluje program VII. řádného zasedání zastupi-
telstva města v doplněném znění.

30. RM schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy na
ruční laserový měřič rychlosti mezi městem a LK systém s.r.o.
a ukládá veliteli MP oznámit používání radaru na DI Vyškov.

31. RM schvaluje přijetí daru ve výši 5000 Kč od obchodní spo-
lečnost Střechy – 1. Slezská s.r.o., na úhradu nákladů spojených
s realizací Dnů Slavkova pořádaných ve dnech 1.–3. 6. 2012.

32. RM schvaluje zahraniční cestu do Darney ve dnech 29.
6.–2. 7. 2012 Ing. Jiřího Tesáka, MUDr. Oldřicha Pospíšila,
Ing. Hynka Charvata, pana Vratislava Malého a Ing. Ivana
Charváta a použití služebního vozidla k této cestě.

33. RM souhlasí se zapůjčením pódiových desek pro koncert
pořádaný Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s.,
ve Slavkově u Brna dne 14. 6., v rámci Mezinárodního hudeb-
ního festivalu třinácti měst Concentus Moraviae.

34. RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro ZS-A. 
35. RM ukládá řediteli TSMS předložit RM zprávu k oběma

žádostem SK Slavkov u Brna (odpojení venkovního osvětlení
a příspěvek na opravu hrací plochy) do 27.6.2012.

36. RM ukládá řediteli TSMS zajistit čištění světel veřejného
osvětlení.

37. RM ukládá řediteli ZS-A zajistit čištění rýn a svodů na
budovách zámku.

38. Starosta informoval RM o žádosti Mysliveckého sdru-
žení Slavkov u Brna o koupi pozemku města.

39. RM bere na vědomí informaci starosty města o akci DSO
Ždánického lesa a Politaví - turnaji ve vybíjené a vyslovuje po-
děkování vedení ZŠ Komenského za organizaci akce.

40. RM projednala předloženou žádost o finanční příspě-
vek na Křížovou cestu ke kapli sv. Urbana a ukládá FO pře-
dložit možnost financování požadovaného záměru po
vyhodnocení hospodaření města k 30. 6. 2012.

26. RM schvaluje oslovit SAURA.CZ, s.r.o., Uměleckou
agenturu HISTORIA, Marcela Šlapanská a AusterlitzPro s.r.o.,
předloženou výzvou k podání nabídky na realizaci vojenské
části programu Napoleonských dnů 2012 s předpokládanou
cenou 210 000 Kč.

27. RM doporučuje ZM uzavřít s Možajským městským
obvodem dohodu předloženého znění.

28. RM schvaluje zahraniční cestu do Pagu 17.–23. 6.
Ing. Ivana Charváta, Bc. Martiny Tesáčkové za město Slavkov
u Brna a Ing. Aleše Šilhánka a PhDr. Vladimíry Zichové za
ZS-A, a použití služebního vozidla k této cestě.

29. RM souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu JMK ve výši
500.000 Kč pro město Slavkov u Brna na projekt: Napole-
onské dny a Vzpomínkové akce 2012 za podmínek návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  JMK.

30. RM bere na vědomí zprávu ze zasedání komise pro
zahraniční vztahy č. 2/2012. RM dále souhlasí s vystoupením
pěveckého sboru z polského Sławkóva a sboru Gloria ze
Slavkova u Brna jako součást letošních Napoleonských dnů,
ukládá starostovi města prověřit zájem slavkovských firem
o účast na případném „veletrhu slavkovských firem“ kona-
ném během letošních Napoleonských dnů a prověřit mož-
nost získání dotace na setkání partnerských měst ve
Slavkově u Brna v roce 2013 a ukládá městskému úřadu
zpracovat návrh a kalkulaci značení partnerských měst Slav-
kova u Brna ve městě.

31. RM projednala předloženou žádost o příspěvek na
realizaci přírodní zahrady KMŠ Karolínka a ukládá FO před -

ložit možnost financování požadovaného záměru po vy-
hodnocení hospodaření města k 30. 6. 2012

32. RM bere na vědomí opatření k omezení vjezdu auto-
mobilů na stadion.

33. RM schvaluje použití znaku města Slavkov u Brna pro
propagační účely.

34. RM ukládá řediteli ZS-A zajistit plnohodnotnou čin-
nost Informačního centra do konce turistické sezony.

35. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Darovacích
smluv č. 12, 13, 14, 15, 16, 17/2012 a s jejich zařazením do
sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.

36. RM ukládá řediteli TSMS odpovědět pí Ing. Šimkové
ve věci špatného stavu laviček a kopii odpovědi předložit
RM na vědomí.

37. RM vyhovuje předložené žádosti o spolupráci na Dnu
pro zdraví Svazu diabetiků ČR Slavkov u Brna.

38. RM ukládá FO předložit návrh na financování měst-
ského kamerového systému po vyhodnocení hospodaření
města k 30. 9. 2012.

39. RM nevyhovuje předložené žádosti o zapůjčení pódia
na muzikálové představení Koločava. 

40. RM vyhovuje předložené žádosti plaveckého oddílu
FIDES Brno.

41. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy JMK v pře-
dloženém znění.

42. Tajemník MěÚ informoval RM o zaslání tří výzev
k podání nabídky v rámci projektu Optimalizace řízení lid-
ských zdrojů MěÚ Slavkov u Brna na služby v oblasti vzdě-
lávání a poradenství.

(Dokončení ze str. 4)
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Odbor stavebního a územně plánovacího
úřadu (dále jen OSÚPÚ) vykonává svoji činnost
podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., jehož
platnost nastala k 1. 1. 2007. Stavební zákon
upravuje ve věcech stavebního řádu zejména po-
volování staveb a jejich změn, terénních úprav
a umisťování zařízení. Povoluje užívání a od-
straňování staveb. Provádí dohled při provádění
staveb. 

OSÚPÚ v přenesené působnosti vykonává
státní správu zejména podle zákona č. 183/2006
Sb., (stavební zákon) a zákona č. 500/2004 Sb.,
(správní řád) v přidělených 17 obcích ( Ně-
mčany, Hodějice, Heršpice, Nížkovice, Kobe-
řice u Brna, Milešovce, Otnice, Lovčičky,
Bošovice, Šaratice, Zbýšov, Křenovice,
Hrušky,Vážany Nad Litavou, Hostěrádky-Rešov,
Holubice, Velešovice) a ve městě Slavkov
u Brna. 

Personální zabezpečení odboru stavebního
a územně plánovacího úřadu:

V roce 2011 pracovali na odboru stavebního
a územně plánovacího úřadu 4 (čtyři) technici
stavebního úřadu, včetně vedoucí a 1 (jeden)
technik na úřadu územního plánování + 2 (dvě)
administrativní pracovnice.

K vlastní činnosti: 
Stavební úřad obdržel v roce 2011 celkem

2312 podání, z toho podání prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Slavkov u Brna bylo
1872 a mimo podatelnu 120. Úřad územního
plánování obdržel 320 podání. (Žádosti
o územně plánovací informaci – ÚPI)

Správní poplatky stavebního úřadu: 
V roce 2011 bylo na poplatcích stavebního

úřadu vybráno 229 750 Kč, na poplatcích vidi-
mace a legalizace bylo vybráno 5190 Kč.

Ústní jednání s místním šetřením
V roce 2011 bylo svoláno 559 místních še-

tření, což při 149 pracovních mimoúředních
dnech je 3,75.

Další činnosti:
Stavební úřad Českému statistickému úřadu –

krajské reprezentaci Brno, poskytuje měsíční
výkaz o vydaných stavebních povoleních a zru-
šení bytů, čtvrtletní výkaz o počtu povolených
a kolaudovaných bytových jednotek a od roku
2005 statistiku nebytových budov, kterým je při-
dělováno číslo popisné.

Odbor stavebního a územně plánovacího
úřadu je povinen dle nového platného staveb-
ního zákona č. 183/2006 Sb., přijímat a kontro-

Zpráva o činnosti odboru stavebního a územně
 plánovacího úřadu MěÚ Slavkov u Brna za rok 2011

lovat Plánovací smlouvy předložené stavebníky,
jak ukládá § 88 stavebního zákona.

Odbor stavebního a územně plánovacího
úřadu je povinen dle nového platného staveb-
ního zákona č. 183/2006 Sb. přijímat a potvrzo-
vat Veřejnoprávní smlouvy se stavebníky, jak
ukládá § 78 odst. (3) a §116 stavebního zákona.

V roce 2011 SÚ uzavřel se stavebníky devět
Veřejnoprávních smluv (VPS)

Stavební úřad Městského úřadu Slavkov
u Brna, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění (dále jen „stavební
zákon“) nevydal v roce 2011 žádné rozhod-
nutí o umístění stavby a stavební povolení
k realizaci fotovoltaických elektráren:

Programová vybavenost:
Stavební úřad používá software pro zpraco-

vání výstupů práce stavebních techniků v sys-
tému RADNICE VERA a zdokonalené verze
GENERO. Systém je pracovníky stavebního
úřadu používán a stal se pro chod odboru nez-
bytným. Veškerá agenda vyplývající z činnosti
SÚ je zpracovávána v tomto systému včetně
všech písemných výstupů a rozesílání agendy
spisovou službou a zčásti datovými schránkami
jak ukládá zákon č. 300/2008 Sb., (ve znění zá-
kona č. 190/2009 Sb., )

Jako velký přínos tohoto programu je propo-
jení s evidencí obyvatel, propojení jednotlivých
kroků řízení, snadná a rychlá orientace v dřívěj-
ších jednáních o stavbách. 

- Kanceláře odboru byly v roce 2011 vyba-
veny světelnou signalizaci. V každé kanceláři
technika vykonávajícího státní správu je možno
signalizovat čekajícím žadatelům, že je připra-
vený pro projednání jeho podání a že může
vstoupit do jednací místnosti.

- Také došlo v roce 2011 k rozšíření OSÚPÚ
o jednu kancelář. Dosud byli v jedné kanceláři
dva technici a tím nebyla zajištěna diskrétní jed-
nání při výkonu státní správy.

- Do nové kanceláře stavebního úřadu byl za-
koupen nový kancelářský nábytek hlavně pro
možné ukládání přibývajícího množství spisů.

- V průběhu roku 2011 došlo k reorganizaci
příručního archivu v přízemí radnice, kde pra-
covníci OSÚPÚ odstranili již nevyhovující dře-
věné regály a uložili spisy do vhodnějších polic.
Bylo provedeno nové osvětlení archivu a byl
nově vybílen. 

Úkoly do dalšího období 
Plnění úkolů souvisejících s archivací spisů

z období roků 1965–1990 byl splněn již v před-
cházejícím období. Úspěšně také proběhlo za-
vádění archivování vydaných rozhodnutí
stavebního úřadu od roku 1976–2003 do sys-
tému VERA, a to z důvodu možnosti vyhledá-
vání všech rozhodnutí s pomocí výpočetní
techniky. V II. pololetí roku 2009 SÚ provedl
úpravy ve smyslu zákona č. 300/2008 (o elekt-
ronických úkonech a autorizované konverzi do-
kumentů) týkající se: elektronických úkonů
státní správy, doručování dokumentů fyzickým
osobám, podnikajícím fyzickým osobám a práv-
nickým osobám prostřednictvím datových
schránek. Stavební úřad odesílá spisovou služ-
bou v průměru denně 150 úředních dopisů.

Úkolem OSÚPÚ pro rok 2012 je z důvodu plá-
novaného přerozdělení pověřených obcí jednot-
livým techniků přemístit spisy tak, aby byly spisy
staveb příslušné obce v kanceláři u pověřeného
technika. Dále budou svolávány pravidelné pra-
covní schůzky projednávající problematická
správní řízení kde budou konzultovány doku-
menty zaslané KÚ JMK, zvláště rozhodnutí nad-
řízeného orgánu k podaným odvoláním.

K 1. 7. 2012 bude účinný nový program
RUIAN (registr územní identifikace adres a ne-
movitostí), který na základě vložených údajů or-
gány státní správy tzn. i stavebním úřadem
zajistí provázanost státní správy s občany České
republiky. Pracovnice stavebního úřadu Eva
Moricová ve spolupráci s odborem vnitřních
věcí MěÚ Slavkov u Brna do systému vkládá
potřebné údaje a provádí veškeré činnosti, které
tak zajistí funkčnost připravovaného programu.

Územní plány v roce 2011:
Schválené územní plány a jejich změny v r. 2011:
Bošovice změna č.1 30. 11. 2011
Hodějice změna č. 1 26. 10. 2011
Křenovice změna č. 1 8. 12. 2011
Lovčičky změna č. 2 6. 10. 2011
Otnice změna č. 1 20. 6. 2011
Projednané územní plány (projednávané

v průběhu roku 2011)
Hostěrádky-Rešov, Slavkov u Brna, Šaratice
Projednané změny územních plánů (projed-

návané v průběhu roku 2011)
Heršpice změna č. 1
Holubice změna č. 4
Velešovice změna č. 2
Ing. Hana Postránecká, vedoucí odboru OSÚPÚ 

V pátek 1. června v 17 hodin starosta města
Ivan Charvát po boku s paní Alenou Slezáko-
vou a za přítomnosti četných diváků slavnostně
otevřel novou trvalou výstavu v přízemí radnice

Otevření výstavy partnerských měst
na Palackého nám. Tato zdařilá a dekorativní
výstava představuje partnerská města Slavkova
u Brna prostřednictvím fotografií a krátkých
textů. Přijďte se také podívat a dozvědět se něco

víc o našich přátelích. V případě zájmu vaší
firmě nebo zájmové skupině, rádi pomůžeme
navázat kontakt ve vybrané destinaci.

odbor KT

Otevření výstavy partnerských měst na radnici Foto: 3x R. Lánský
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V roce 2011 došlo ke snížení počtu pracovníků
na odboru, kdy paní Silva Skokanová odešla do
důchodu a na její místo přešla paní Mgr. Světlana
Petrová. Její agenda evidence obyvatel zůstala
neobsazená. V této agendě se řešily jen nejnut-
nější případy a opravy na základě požadavků. 

V loňském roce proběhla na odboru vnitřních
věcí kontrola Krajského úřadu Jihomoravského
kraje na matrice a u přestupků na úseku ochrany
proti alkoholismu a jiným toxikomániím, kde ne-
bylo zjištěno zásadní pochybení. 

Agenda evidence obyvatel – Mgr. Světlana
Petrová (nejnutnější případy)

Pracovnice na úseku evidence obyvatel posky-
tuje v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evi-
denci obyvatel a rodných číslech a zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, údaje
o obyvatelích regionu Slavkovska policii, sou-
dům, exekutorům, jednotlivým odborům měst-
ského úřadu apod., a to na základě písemné
žádosti, na které je popsán v paragrafovém znění
i důvod žádosti. Na základě žádosti občana vy-
dává potvrzení z informačního systému pro za-
hraničí. Dále úzce spolupracuje s agendou
občanských průkazů a cestovních dokladů, kde
pracovnici občanských průkazů zastupuje v době
dovolené a v případě nemoci a pracovnici ces-
tovních dokladů v polední přestávce v úřední dny. 

Provádí opravy v registru, a to buď na základě
změnových (chybových) sestav, nebo na základě
požadavku jednotlivých správních úřadů. 

Koncem roku 2011 bylo nutné „vyčistit“ re-
gistry pro přípravu základních registrů, které mají
být spuštěny k 1. 7. 2012. Jednalo se o RÚIAN
a ROB, kdy bylo zahájeny opravy nesrovnalostí
mezi jednotlivými registry. RÚIAN se opravoval
ve spolupráci se stavebním úřadem, který jej nad-
ále bude vést a „plnit“. 
Agenda cestovní doklady – Ivana Kludáková

Pracovnice na úseku cestovních dokladů pře-
bírá žádosti obyvatel, tyto zpracovává, zadává do
celostátní evidence a posílá prostřednictvím po-
čítače na další zpracování do Prahy. V Praze je
ústřední tiskárna, která vyhotovuje cestovní do-
klady a občanské průkazy. Na základě žádosti vy-
hotovuje pracovnice cestovní pasy bez strojově
čitelné zóny – tzv. „rychlovky“, které mají ome-
zenou platnost (1/2 roku). Na tomto úseku se
vede i správní řízení a to v případě spáchání pře-
stupku na úseku cestovních dokladů dle zák.
č. 329/1999 Sb. Za tyto přestupky pracovnice
ukládá pokuty v blokovém řízení a vybírá správní
poplatky za vydání cestovního dokladu a zapsání
dítěte do pasu rodiče. 

V červnu 2011 byl ukončen zápis dětí do ces-
tovních pasů rodičů a od června roku 2012 bude
ukončena platnost stávajících zápisů. Tzn., že
každé dítě bude muset mít svůj cestovní doklad. 

Pro všech 17 obcí vyhotovuje měsíčně změ-
nové protokoly, ve kterých se promítnou všechny
změny uložené za daný měsíc do celostátního re-
gistru – narození, úmrtí, změny trvalého pobytu,
rozvody, sňatky, ovdovění, příp. změna jména,
příjmení, způsobilosti k právním úkonům. 

Z důvodu snížení počtu pracovníků na odboru
nelze na tomto úseku zajistit zástup v době po-
lední přestávky. 
Agenda občanské průkazy – Blanka Slezáčková

Pracovnice na úseku občanských průkazů pře-
bírá žádosti o občanský průkaz, tyto zpracovává
a zasílá tzv. „obchodními balíky“ do Prahy k dal-
šímu zpracování. Na základě žádosti též vydávala
občanské průkazy bez strojově čitelné zóny, které

Zpráva o činnosti odboru vnitřních věcí za rok 2011
se zhotovovaly přímo na úřadě a mají omezenou
platnost. V případě přestupku na úseku občan-
ských průkazů pracovnice ukládá blokové po-
kuty. Dále pracovnice vybírá správní poplatky
v případech stanovených zákonem. 

Koncem roku 2011 bylo rozhodnuto o novém
typu občanského průkazu, a proto ve velice krát-
kém termínu bylo nutné připravit odpovídající pro-
středí pro vydávání těchto dokladů. Zvolili jsme
výdej dokladů prostřednictvím kabinky, jak je za-
běhnuté u cestovních pasů. Proběhly proto menší
stavební úpravy v kanceláři odboru a pracovnice
se do této upravené kanceláře koncem roku pře-
stěhovala. Od 14. 12. 2011 se přestaly nabírat staré
typy žádostí o občanský průkaz. Dne 29. 12. 2011
byl spuštěn  zkušební program a od 2. 1. 2012 bylo
zahájeno nabírání žádostí na nový typ OP.

Pracovnice dále spolupracuje s matričními
úřady regionu Slavkov u Brna (Křenovice, Ot-
nice, Šaratice), které pro Městský úřad Slavkov
u Brna vybíraly od občanů žádosti o občanské
průkazy a vyhotovené OP si zde mohli občané
přebírat. Pracovnice tyto matriční úřady na úseku
občanských průkazů metodicky vede. 
Agenda matrika, ohlašovna, registr obyvatel, státní ob-
čanství – Vladislava Winterová, Mgr. Světlana Petrová

Do matričního obvodu Slavkova u Brna spadá
dalších 8 obcí (Heršpice, Hodějice, Holubice,
Kobeřice u Brna, Němčany, Nížkovice, Vážany
nad Litavou, Velešovice). I pro tyto je vykoná-
vána matriční agenda a vedeny matriční knihy
(narození, sňatků a úmrtí). 

V roce 2011 matrika provedla kontrolu na
všech třech matričních úřadech (Křenovice, Ot-
nice, Šaratice). Problémy zjištěné kontrolou na
jednotlivých matričních úřadech se neustále opa-
kují a není v moci pověřeného úřadu jakkoliv tyto
nedostatky postihnout. Ministerstvo vnitra v roce
2010 prostřednictvím krajského úřadu požadovalo
vyčíslit počty matričních událostí na jednotlivých
matričních úřadech. Je proto možné, že dojde
k regulaci menších matričních úřadů, což by
ovšem znamenalo větší pracovní vytížení matrič-
ního úřadu obce III, kam by tato agenda připadla. 

Od 1. 7. 2010 přibyla na tomto úseku další po-
vinnost vyplývající ze zákona, a to zapisování veš-
kerých změn do celostátního registru obyvatel –
jedná se o zapisování sňatků, úmrtí, narození,
změny trvalého pobytu a změny jména či příjmení.
Těchto zápisů bylo za rok 2011 učiněno 445.

Pokles svatebních obřadů je celorepublikový
trend. Odliv silných 70. ročníků a nárůst partner-
ství bez svatebního obřadu jsou jedním z důvodů
snižování počtu svateb. Také ekonomická krize
ovlivňuje rozhodování partnerů, kde a jak uza-
vřou sňatek.  
Přestupky, volby, referendum, spisová služba
VERA, vedoucí odboru – Mgr. Bc. Hana Řezáčová

V roce 2011 byl počet přijatých oznámení
o spáchání přestupku 206. Odbor vnitřních věcí
nadále vykonává, mimo Slavkova u Brna, pře-
stupkové řízení pro dalších 16 obcí regionu a to
na základě veřejnoprávních smluv. Zpoplatnění
zůstává stejné jako v roce minulém, tj. 500,- Kč
za zapsaný přestupek. Tzn., že všechny pře-
stupky, které jsou zapsány v rejstříku a přísluší
dle zákona do konkrétní obce, se zpoplatňují. Od
března 2011 je tato agenda nově vykonávána pro
obec Otnice, kde měli vlastní komisi k projedná-
vání přestupků.

Kvalifikace zůstává ve většině případů v roz-
mezí § 47–50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů. Několik přestupků

je plynoucích ze zákona č. 328/1999 Sb., o ob-
čanských průkazech a to dle ust. § 16a. V roce
2011 jich bylo ve správním řízení projednáno 14.
Dále jsou projednávány i přestupky na úseku
zbraní a střeliva, přestupky na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi a pře-
stupky dle zákona na ochranu zvířat proti týrání.  

V roce 2011 bylo zaevidováno 206 (v roce
2010 176) přestupků, což představuje nárůst
oproti roku 2010 o 30 případů.  

V roce 2011 nebyly žádné volby. 
Na Městský úřad ve Slavkově u Brna došlo

v roce 2011 8 písemných žádostí o podání infor-
mací. Žádosti byly adresovány a vyřizovány:

Pracovnice dále zastupuje na úseku občan-
ských průkazů v úřední dny, aby nedocházelo
k přerušení služby pro občany z důvodu poled-
ních přestávek a také v případě nepřítomnosti
pracovnice úseku občanských průkazů (nemoc,
dovolená). Dále je garantem spisové služby
VERA.      
Podatelna – Munir Massow, Miroslava Gehrová  

Na podatelně se, kromě vypravení přijaté
a odeslané pošty, vyřizují také záležitosti týkající
se objednávání a vydávání kancelářských a hy-
gienických potřeb. Tj. jejich zajišťování na zá-
kladě potřeb jednotlivých zaměstnanců nebo
odborů. Kancelářské a hygienické potřeby pra-
covník podatelny objednává, kontroluje cenové
nabídky jednotlivých firem a v neposlední řadě
vede ve skladě, který spravuje, evidenci a zajiš-
ťuje jejich vydávání. Jeho velice aktivním přístu-
pem se každý rok daří ušetřit jak na hygienickém
materiálu, tak i na kancelářských potřebách, a to
nemalé částky. Vydáním interního opatření, které
usměrňuje některé postupy při zasílání pošty,
došlo také k nemalým úsporám na poštovném. 

V době nepřítomnosti pracovnice sekretariátu
tajemníka zpracovává agendu týkající se služeb-
ních vozidel a jejich provozu. Pokud je potřeba,
zajišťuje pracovník vyvěšování a snímání vlajek
na obou budovách městského úřadu.

Pracovník podatelny mimo jiné vybírá datovou
schránku úřadu a rozděluje poštu na jednotlivé
odbory a stejně tak prostřednictvím schránky
odesílá vypravenou poštu. Také provádí konverzi
dokumentů, pokud toto vyžaduje zákon. Kon-
verzi provádí na základě vyžádání jednotlivých
pracovníků úřadu, nebo ji také může provádět
jako službu občanům. 

Pošta je zpracovávána pomocí frankovacího
stroje, který je propojen se spisovou evidencí
VERA. Pro oblast města Slavkov u Brna je pro
roznášení pošty využívána zaměstnankyně, která
má roznos pošty v náplni práce. 

Na podatelně dále pracovníci ověřují podpisy
a listiny a vydávají na žádost občanů výpisy
z Czech Pointu. A to po všechny dny v týdnu. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že na
odboru došlo k výrazným změnám jak pracov-
ních náplní, tak i u jednotlivých agend.  I když
každý z pracovníků vykonává jiný druh státní
správy a nejsou mezi sebou plně zastupitelní, ne-
došlo v roce 2011 ke krizovým situacím a výkon
státní správy byl vždy zajištěn bez průtahů, a to
i přes dlouhodobou nemoc vedoucí odboru
v trvání 2 měsíce. Tomuto také napomohla sku-
tečnost, že v roce 2011 se neuskutečnily žádné
volby. Koncem roku se vyřešila i situace ohledně
pracovní náplně pracovnice evidence obyvatel,
kdy tuto se začala zaučovat pracovnice podatelny,
která ji od března roku 2012 již vykonává
v plném rozsahu. 

Mgr. Bc. Hana Řezáčová, vedoucí OVV
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Ve dnech 18.–21. června byla již podruhé
prezentována paličkovaná krajka chorvat-
ském družebním městě Pag. Slavkovské a zbý-
šovské krajkářky pro 3. mezinárodní krajkářský
festival připravily speciální výstavu. V palič-
kovaném okně s krajkovou vitráží byla obě
města – Slavkov i Pag – představena známými
fotografiemi. Po stranách tohoto okna pak zá-
řily krajkové kompozice zámku a pašského

Léto, dovolenou a prázdniny si většina z nás
nedovede představit bez táboráku a opékání špe-
káčků či grilování. Ale ani u těchto příjemných
činností bychom neměli zapomínat, že oheň je
nebezpečný živel a může se velice snadno vy-
mknout naší kontrole, ohrozit životy a způsobit
velké majetkové škody. 

Pro bezpečné rozdělávání ohně v přírodě do-
poručujeme dodržet následující zásady: 

• Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdá-
leno nejméně 50 m od okraje lesa a v dosta-
tečné vzdálenosti od budov a všech dalších
hořlavých věcí (stoh, suché listí, kořeny stromů,
větve, apod.). Pamatujte, že v lese lze rozdělá-
vat oheň jen na vyhrazených místech a kou-
ření je ze zákona zcela zakázáno (v případě
porušení tohoto zákazu mohou viníci dostat po-
kutu až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k po-
žáru a nejedná se o trestný čin, sankce se může
vyšplhat až do výše 25 000 Kč). 

• Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bez-
pečně oddělte od okolního prostředí - např.
obložením kameny, obsypáním pískem, vyhlou-
bením zeminy apod. V případě větších ohňů je
vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem,
který bude zbavený veškerých hořlavin. 

• K zapálení nebo udržování ohně v žádném
případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako
např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi
snadno vymkne kontrole a může způsobit
i vážné popáleniny. Navíc podle zákona

Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě 
o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze
pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné
chemické látky (např. plasty, pneumatiky…). 

• Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru.
Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek,
hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší
je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. 

• Děti by neměly být u ohniště ponechány
bez dozoru plnoleté osoby. 

• Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně
uhašený – nejlepší je ohniště pořádně prolít
vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při odchodu
se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod oh-
ništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrý-
vat žhavé oharky a poryv větru je znovu roz-
dmýchá a oheň roznese do okolí. 

• Za silného větru nebo v období extrém-
ního sucha bychom v přírodě nebo na volném
prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec. 

• V období zvýšeného nebezpečí požárů může
hejtman kraje vyhláškou zcela zakázat roz-
dělávání ohňů.

Pokud dojde k rozšíření ohně mimo oh-
niště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci
zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohně
můžete použít jakoukoli vodu, kterou máte k di-
spozici, lopatu, písek nebo jinou zeminu, kterou
oheň udusíte. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci
do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně
zavolat hasiče na linku 150. 

Pokud se na vás
vznítí oděv a není
k dispozici dostatek
vody k uhašení, neutí-
kejte - tím jen podpo-
říte hoření. Okamžitě
si lehněte na zem
a chraňte si obličej.
Kutálejte se, dokud plameny neuhasnou – tím
se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření.
Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie
(nesmí to být materiál z umělých tkanin), tak ji
použijte k uhašení hořícího oděvu.
Pálení rostlinného odpadu 

Mnozí často také pálí na svých zahradách ro-
stlinný odpad. Toto pálení není zakázáno zákonem,
ale je třeba se informovat na obecním úřadě,
kdy je pálení obecní vyhláškou povoleno. 

Povinnost ohlášení pálení odpadů mají ze
zákona č. 133/1985 Sb., pouze podnikající fy-
zické a právnické osoby. Občané tuto povin-
nost nemají, ale je dobré, pokud dochází
k dlouhodobému pálení nebo pálení mimo obyt-
nou zónu, nahlásit tuto činnost na linku 112
nebo 150 a mít na místě pálení mobilní telefon
a jednoduché hasební prostředky (lopatu,
vědro s vodou apod.). V Jihomoravském kraji
je také možné nahlásit pálení klestí pomocí
internetového formuláře na stránce www.fi-
rebrno.cz/paleni-klesti. 

Marie Kučerová, odbor kancelář tajemníka

mostu – staveb typických pro daná místa. Vý-
stava dále představila květinové obrazy a pro-
storové květiny, vše doplněno něžnými motýli.

Pašského festivalu krajky se zúčastnily ještě
další krajkářky z České republiky, dále ze Slo-
venska, Maďarska, Rakouska, Polska, Belgie,
Španělska a samozřejmě i z Chorvatska. I při
tomto silném zastoupení přinesly slavkovské
krajkářky Ludmila Kreizlová, Vladimíra Zi-

Slavkovská krajka již podruhé na Pagu
chová a Alena Holoubková ze Zbýšova, netra-
diční pohled na moderní krajku.

Mezi hosty, kteří se setkali s představiteli města
a rovněž obdivovali slavkovskou paličkovanou
krajku, byl bývalý slovenský prezident Rudolf
Schuster a chorvatský exprezident Stipe Mesić.

Krajkářský festival však také znamenal
množství pracovních schůzek starosty města
Slavkova Ing. Ivana Charváta, ředitele zámku
Ing. Aleše Šilhánka a Bc. Martiny Tesáčkové,
kteří zde projednali další družební aktivity
obou měst – slavkovských stárků v obnovených
krojích, Zámecké dechové hudby, Glitter Stars
a tanečního souboru Junico, kteří budou Slav-
kov reprezentovat na Pagu v měsíci září.

Díky účasti na 3. mezinárodním krajkářském
festivalu se o aktivitách města Slavkova dozvě-
děli i diváci prvního programu chorvatské tele-
vize.
PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Představitelé Pagu, Slavkova a dva exprezidenti R. Schuster a S. Mesić Foto: Z. Holoubek Slavnostní zahájení festivalu Foto: Z. Holoubek

Vlevo R. Schuster Foto: Z. Holoubek
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Tak se jmenovala akce pro rodiče s dětmi,
kterou připravil Dům dětí a mládeže ve spolu-
práci se slavkovským Junákem na sobotní od-
poledne 2. června v rámci oslav Dnů Slavkova. 

Za krásného slunného počasí se přesně 294
účastníků (138 dětí a 156 dospělých) vydalo na
hodinovou procházku Zámeckým parkem, kdy
se rodiče vrátili do dětských let a spolu se
svými ratolestmi si zopakovali na 14 pohádko-
vých postav. Stali se na chvíli Princeznou na
bále při navlékání korálů, Popelkou při třídění
hrachu a čočky či Šípkovou Růženkou při po-
znávání kytiček z její zahrádky, nebo Kocou-
rem v botách. U Sněhurky si rodiče společně
s dětmi zopakovali jména trpaslíků a vybrali

Máj je lásky čas, ale také čas na tradiční závě-
rečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Františka
France. Letos se konal ve středu 23. května. Jako
každoročně i letos byl zcela zaplněný sál spole-
čenského domu. Kdyby byla kapacita sálu větší,
jistě by se nás tam vešlo více a nemuseli bychom
postávat po stranách a lépe si tak vychutnali spo-
lečenský zážitek. Celým programem nás letos
provázel moderátor pan učitel Martin Uma.
Nutno podotknout, že mu to šlo stejně dobře jako
paní moderátorce Monice Brindzákové. Začátek
představení patřil těm nejmenším a zhostili se to-
hoto úkolu na výbornou. Druhá Taneční etuda
v podání PTV sklidila velký aplaus. Není se čemu
divit, holky byly super, ale asi každý v sále sle-
doval i šikovného tanečníka Marka Hrubého.
Děvčata z 5. ročníku si sama vybrala píseň „I like

Proběhly absolventské
koncerty ZUŠ

Ve dnech 17. a 24. května proběhly v ZUŠ
Fr. France 2 absolventské koncerty. Představili
se na nich: Jarmila Andrlová, Alexandra a Ta-
mara Bláhovy, Matěj Červinka, Andrea Fran-
cúzová, Matouš Frič, Klára Klinkovská, Petr
Kramář, Dominik Krejčíř, Veronika Křížová,
Barbora Lónová, Veronika Mertová, Dana Mi-
kesková, Silvie Pěnčíková, Michaela Rusňá-
ková, Eva Svobodová, Veronika Svobodová,
Matěj Šlancar, Petr Tihelka a Radim Zrebný.
Žáci byli ze tříd Miroslava Červinky, Jany Je-
línkové, Kateřiny Jirákové, Miluše Letecké,
Ladislava Maňáska, Vítězslavy Šujanové, Mar-
tina Umy a Antonína Vodičky.

Oba koncerty byly výborně připraveny. Ab-
solventi na nich předvedli vyrovnané výkony,
které byly výsledkem několikaletého studia na
naší ZUŠ. Nejcennější odměnou byl pro ab-
solventy potlesk spokojeného publika slože-
ného převážně z rodinných příslušníků
a kamarádů. Všem absolventům přejeme, aby
je hudba provázela životem a aby z ní dokázali
čerpat sílu a radost. 

Poděkování patří všem klavírním korepeti-
torům i ostatním hudebníkům, kteří podpořili
absolventské výkony. Děkujeme všem, kteří si
přišli absolventy poslechnout a těšíme se
na shledání se všemi příznivci naší školy při
některé z dalších akcí.

MgA. Kateřina Jiráková

Prodej známek na popelnice
Technické služby Města Slavkova u Brna

oznamují občanům, že známky na popelnice na
II. pololetí 2012 se budou prodávat v termínu 
Od 2. do 31. 7. 2012
pondělí a středa 8.00–11.30  12.30–16.30 hod. 
Od 1. 8. 2012
pondělí a středa 8.00–11.30  12.30–15.00 hod. 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně, Ven-
dula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladislav Jed-
lička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném čase a bezplatně.

Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla je úterý
17. července. 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 pří spěvky zasílejte,
prosím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U
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it“ a udělala dobře. Již podruhé jsme viděli
„Chválu slepic“ a opět na výbornou. Dvě vy-
stoupení po sobě byla dech beroucí a to Louská-
ček a Valčík. V Louskáčkovi se nám předvedli
Adam Zemánek a Táňa Pavlincová, oba letošní
absolventi. Valčík od F. Chopina zatančila Linda
Šponerová . Následovaly lidové tance „Pletený“
a „ Pilky“. Předposlední číslo patřilo tanečnicím
II. stupně a hostu z konzervatoře Mikuláši Fili-
povi, kteří nás rozpálili hudbou z muzikálu Vlasy.
Úplný závěr si skvěle užili letošní absolventi
s hudbou od Elvise Presleyho. Velké díky patří
paní učitelce Lence Krahulové, která všechna ta-
neční čísla vymyslela a s dětmi nacvičila. Paní
učitelko, příští rok se zase budeme těšit na květ-
nové setkání s vámi a vašimi (našimi) šikovnými
dětmi! Eva Zemánková, maminka

Závěrečné vystoupení tanečního souboru

jim správnou postýlku. U Čaroděje si procvi-
čili paměť, vytáhli řepu, navštívili Budulínka
a Otesánka, u Hastrmana lovili pod pokličkou
hrnečku sladkost a nakonec navštívili Perníko-
vou chaloupku, kde se učili létat na koštěti. 

Na každém stanovišti s pohádkovým moti-
vem děti za splněný úkol dostaly razítko na mu-
chomůrku, kterou si před startem vybarvily
a v cíli na památku bublifuk a sladkou odměnu.
Doufáme, že si všichni příjemně užili krásnou
sobotu a těšíme se na vás po prázdninách v září
při výběru zájmového vzdělávání pro děti i do-
spělé z naší pestré nabídky našich kroužků pro
školní rok 2012/2013.

Kolektiv DDM Slavkov u Brna

Z pohádky do pohádky

Tanec Pletený v podání žáků 4. a 5. ročníku Foto: archiv ZUŠ

Cesta pohádkovým lesem (v parku) Foto: B. Maleček

Absolventi Foto: archiv ZUŠ
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Vynikající! Skvělý! Famózní! Těmito a po-
dobnými slovy, která nešetřila superlativy, hod-
notili návštěvníci jedinečné zážitky z prvního
koncertu, který se uskutečnil v rámci 17. roč-
níku mezinárodního festivalu Concentus Mo-
raviae na slavkovském zámku. Postaral se o to
ansámbl Accordone, hudební uskupení, které
představilo unikátní spojení fenomenálního
zpěvu Marca Beasleyho a instrumentálního
doprovodu na cembalo Guida Moriniho, dvou
světově proslulých sólistů, posílených o dopro-
vod Franca Pavana (theorba), Elisy Bellabone
(housle) a Rosselly Croce (housle).

Koncert představil skladby barokních
umělců v podání, které odpovídalo době jejich
vzniku. V první části nazvané Hudební moud-
rost šlo o skladby anglických mistrů, ve druhé
části nazvané Neapolská větrná růžice zazněly
skladby neapolské školy první poloviny 17.

Jeden z nejvýznamnějších českých malířů
současnosti přesně po deseti letech opět zaví-
tal na slavkovský zámek. Kristian Kodet na
vernisáži výstavy, nazvané Obrazy a grafika,
osobně představil svá díla z posledního období.
Pod prostým názvem se ovšem skrývá uměl-
cův jediný výstavní počin pro rok 2012
v České republice. Osobitý sympatický projev
umělce zaujal přítomné stejně jako jeho ty-
pické snivé obrazy s tématy žen, očí a milenců.
Malíř ve svém díle spojuje linie klasického
českého poetismu s imaginativní malbou kla-
siků české moderny. Toto spojení mu společně

Vynikající koncert na zámku!

století a v závěru pak pod názvem Láska a ne-
návist italské skladby 18. století. 

Koncert doslova a do písmene gradoval. Po-
čínaje úvodní skladbou s kouzelným hlasem
Marcca  Baesleyho, který doslova čaroval ve
ztichlém zcela zaplněném Historickém sále,
přes instrumentální suitu, plnou vynikajících
improvizací, které ctily základní hudební téma
každé ze čtyř vět, až po závěrečný přídavek
známé neapolské písně Ó solle mio, který oce-
nili přítomní frenétickým potleskem ve stoje
a voláním „Bravo!“. Popravdě, známe tuto
píseň v podání řady předních tenoristů, ale tak,
jak včera zazněla v původním provedení, zane-
chala ve všech neopakovatelný a jedinečný zá-
žitek.

Sluší se připomenout, že soubor Accordone
vystupuje pravidelně na nejprestižnějších svě-
tových podiích a festivalech, připomeňme Am-
sterdam, Madrid, Řím, Salcburk, Brusel, Gent,
Antverpy, Utrecht, Innsbruck, Tokyo… Všichni
umělci po koncertu oceňovali vynikající at-
mosféru koncertu, skvělou akustiku, nadšení
publika a krásu slavkovského zámku, což si
podle svých slov doslova užívali.

Toto hudební představení si vybral hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek za
svůj hejtmanský koncert a také se ho osobně
zúčastnil.

Poprávu se tento koncert zapsal nesmaza-
telně do dějin kulturních vystoupení v našem
městě. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Kristian Kodet zahájil svoji výstavu na zámku
s precizním uměleckým provedením přineslo
zastoupení v mnoha zahraničních galeriích.
Proto jeho díla můžete spatřit například ve vý-
stavních síních v Bruselu, Paříži, Vídni, New
Yorku či Washingtonu, nyní také po celou se-
zonu na slavkovském zámku.

Vernisáž výstavy před zcela zaplněným His-
torickým sálem zámku skvělým způsobem mo-
derovala herečka Bára Štěpánová, která na
závěr připravila malé překvapení – zazpívala tři

šansony. Nelze ani opomenout úvodní hudební
produkci skladby pro klavír a bicí v podání hu-
debníků ZUŠ FF.

Výstava se bez nadsázky řadí mezi nejpresti-
žnější, které kdy měli návštěvníci možnost ve
Slavkově zhlédnout. Potrvá od 7. června do 2.
září 2012 a je umístěna v galerii v prvním patře
zámku. Zájemci si ji mohou prohlédnout samos-
tatně, ale také jako součást prohlídkové trasy
zámku.  Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Letní filmový festival
v zámeckém parku
3. 8. pátek – ZROZENÍ PLANETY OPIC
4. 8. sobota – PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ.
5. 8. neděle – PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
6. 8. pondělí – MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
7. 8. úterý – PROBUDÍM SE VČERA
8. 8. středa – LÍBÁŠ JAKO BŮH
9. 8. čtvrtek – LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
10. 8. pátek – PŮLNOC V PAŘÍŽI

Soubor Accordone Foto: J. Sláma

Bára Štěpánová a Kristian Kodet Foto: 2x B. Maleček

Kristian Kodet
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Legendární rockový kytarista Ritchie Black-
more se svojí současnou skupinou Blackmo-
re’s Night vystoupí 29. července od 20 hodin
v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna. Jedná
se o jediný koncert této výjimečné kapely
v České republice!

Blackmore’s Night je skupina, jejíž hudba
prokazuje renesanční vlivy. V jejím čele stojí
legendární kytarista Ritchie Blackmore (bývalý
člen Deep Purple a Rainbow) a držitelka něko-
lika hudebních ocenění Candice Night. Zbytek
skupiny tvoří sestava šesti vynikajících hudeb-
níků z různých konců světa. Ritchie na koncer-
tech brilantně hraje na akustické kytary,
mandolíny, mandoly i na elektrické kytary
a melodiím postaveným na renesančních či
středověkých základech dodává zcela nové di-
menze. Podmanivé vokály Candice Night zpro-
středkovávají její pohádkové, mýtické texty
a přenášejí nás ze starého světa Evropy až do
současnosti. Candice navíc hraje hned na ně-
kolik středověkých nástrojů: na šalmaj, korna-
musu či niněru. 

Vstupenky na koncert ve Slavkově jsou k di-
spozici v obvyklých předprodejích a v síti Tic-

Letošní, již 17. ročník festivalu Concentus
Moraviae, proběhl na zámku ve dnech 14. 6.
a 26. 6. s podtitulem „Kouzlo čísel“. Ve Slav-
kově u Brna se tradičně uskutečnily koncerty
dva, na nichž zazněly skladby světových veli-
kánů barokní i klasicistní hudby.

O prvním z nich je pojednáno na jiném místě
tohoto čísla Slavkovského zpravodaje. 

Druhý koncert pak rozezněl Historický sál
slavkovského zámku dne 26. června. Poslu-
chače si tentokrát získal soubor Wroclaw Ba-
roque Orchestra, který předvedl evropské
unikum – jedná o jediný soubor ve střední Ev-
ropě, jehož členové hrají na autentické, staré
nástroje. A právě na ně barokní orchestr zahrál

Hudební festival
SLAVKOV 2012

Ve dnech 6. a 7. července vždy od 14
hodin se v prostorách zámecké zahrady ve
Slavkově  u Brna uskuteční ojedinělý Hu-
dební festival SLAVKOV 2012.

Návštěvníci budou moci zhlédnout nabitý
a pestrý kulturní program, kdy během dvou
dnů vystoupí následující interpreti a skupiny
– renomovaný světový projekt QUEEN
SYMPHONY IN ROCK – filharmonie Brno
pod vedením známého německého dirigenta
Friedemanna Riehleho, dále vystoupí skupina
ČECHOMOR, MŇÁGA A ŽĎORP, STO
ZVÍŘAT, Petr Bende, Markéta Poulíčková,
Petr Kutheil & ROCKSTARS, AIRFARE,
POPCORN DRAMA, AC/DC CZECH RE-
VIVAL. Celým festival bude provádět he-
rečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová.

Vstupenky jsou již k dostání v sítích Tic-
ketstream a Ticketpro nebo na pokladně
Zámku Slavkov - Austerlitz. Cena v předpro-
deji 300 Kč za oba dny festivalu, na místě
300 Kč za jeden den festivalu a 450 Kč za oba
dny festivalu. Kompletní informace jsou zve-
řejněny na oficiálních stránkách festivalu
www.festivalslavkov.cz nebo na www.zamek-
slavkov.cz. Nenechte si ujít tuto výjimečnou
akci! Těšíme se na vaši návštěvu! 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

V sobotu 16. června se v zámeckém parku
pod širým nebem za příjemného letního počasí
uskutečnilo představení muzikálu Koločava
v podání Městského divadla Brno. Za dopro-
vodu rozšířené skupiny Javory v čele se zpě-
váky Hanou a Petrem Ulrychovými, měli
diváci možnost si vychutnat známý příběh Ni-
koly Šuhaje loupežníka. 

Všichni, kteří zavítali do zámeckého parku,
byli příjemně potěšeni úžasnou atmosférou

Mezinárodní turnaj pétanque
Tradiční mezinárodní turnaj v pétanque

Grand Prix d’Austerlitz pořádá slavkovský pé-
tanque klub v sobotu 28. července od 9 hodin
ve slavkovském zámeckém parku. Přijďte pod-
pořit slavkovské soutěžící. Vstup pro veřejnost
volný. Věra Marková, ZS-A

symfonie rakouského klasika Josepha Haydna,
umělcem jednoduše označené „č. 6, 7 a 8“, ale
dnes poeticky přezdívané jako Ráno, Poledne
a Večer. Nemusíme dodávat, že potlesk poslu-
chačů si vyžádal přídavek, a to je pro umělce
i pořadatele tím nejlepším signálem, že ná-
vštěvníci byli spokojeni.

Oba koncerty se pak podle hodnocení od-
borné kritiky zařadily mezi vrcholy letošního
mezinárodního hudebního festivalu a nabídly
nám tak skvělá hudební díla ve špičkovém pod-
ání světově proslulých umělců. Přejme si jen,
aby se tak vysoká úroveň koncertů ve Slavkově
udržela i v nadcházejících ročnících tohoto fes-
tivalu. Mgr. Radek Žák, ZS-A

Concentus Moraviae 2012: ohlédnutí

Folklor na zámku
VYSTOUPENÍ V RÁMCI IV. SFFS DAMBOŘICE

První červencový den bude na slavkovském
zámku věnován folkloru. Soutěžní festival
folklorních souborů Dambořice obsahuje 16
pořadů, které mají diváky nejen pobavit, ale
i představit kulturu z jiných regionů či států. 

Na Zámek Slavkov – Austerliz se můžete
přijít v neděli 1. července ve 14 hodin podívat
na vystoupení dvou slovenských folklorních
souborů, které představí své umění na nádvoří
zámku. Soubory jistě ocení početné publikum,
proto vás rádi na nádvoří zámku uvidíme.
VSTUP VOLNÝ!

Převážná část programu festivalu se pak ode-
hraje přímo v Dambořicích. Pro širokou veřej-
nost bude připraven i bohatý doprovodný
program, jako například ruční výrobu papíru,
kterou předvedou pracovníci papíren z Velkých
Losin, a mnoho jiných souborů z Hanáckého
Slovácka a Slovenska.

Mgr. Radek Žák, ZS-A

Koločava v zámeckém parku
představení i jeho skvělým provedením. Vý-
borné pěvecké výkony všech hlavních protago-
nistů vtáhly všechny přítomné do děje a byly
oceněny zaslouženým a bouřlivým potleskem. 

Poděkování patří MgA. Martinu Křížkovi,
který ve spolupráci se ZS-A představení zajis-
til a zorganizoval. Doufejme, že i v příštím roce
se v zámeckém parku opět sejdeme při jednom
z dalších muzikálových představení.  

Ing. Jana Slouková, ZS-A 

ketportal nebo na pokladně Zámku Slavkov -
Austerlitz. Na koncert platí také vstupenky
z neuskutečněného koncertu Blackmore’s
Night na Švihově dne 14. 8. 2011. 

Nenechte si ujít tuto jedinečnou kulturní
událost letošního léta!

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Blackmore’s Night rozezní slavkovský zámek

Koločava v zámeckém parku Foto: 3x R. Lánský
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S blížícím se koncem školního roku byla pro
děti v naší mateřské škole připravena další pře-
kvapení.

Divadlo Kapsa zahrálo dětem veselý muzi-
kál „O Berušce Ušce“. Tento muzikál získal
řadu ocenění na různých festivalech.

Další překvapení čekalo na děti v jednotli-
vých třídách. Mohly na vlastní oči uvidět živé
plazy, ti odvážnější si je mohly i pohladit a vy-
fotit se s nimi.

Na konci školního roku vždy nastává v Ma-
teřské škole Zvídálek loučení s dětmi, které po
prázdninách nastoupí do prvních tříd v základní
škole.

Takto výstižně byla pojmenovaná výstava
věnovaná kulturním činnostem, které po něko-
lik desetiletí zpestřují život našeho města.
Především amatérští divadelníci a hudebníci si
připomínají svoji činnost při příležitosti 145.
výročí ochotnického divadla ve Slavkově
u Brna a neprofesionální kulturní tvorby
v tomto městě.

Na vernisáž výstavy, kterou moderovala
slavkovská rodačka Irena Rozsypalová, přišlo
více než 60 příznivců kultury včetně těch, kteří
se o její rozvoj po mnoho let zasloužili. Z rukou
starosty pak obdrželi ocenění s poděkováním
za jejich zásluhy. Někteří, kterým to zdravotní
stav nedovolil, obdrží toto ocenění dodatečně.

Na vernisáži krátce promluvil starosta města
Ing. Ivan Charvát, který vyzdvihl zásluhy

Whisky známá – neznámá?
Když se řekne „whisky,“ většině lidí pravdě-

podobně vyvstane v paměti obrázek kráčející
postavy Johnnie Walkera nebo dvou roztomi-
lých psíků Black & White… Tak o těchto a po-
dobných známých značkách výstava nebude,
neboť v obou (a mnoha dalších) případech jde
o whisky míchanou (tzv. „blended“). Výstava
„Duch skotské whisky“ chce naopak přinést
základní informace o čisté sladové whisky (tzv.
single malt whisky) pálené ve Skotsku, o ob-
lastech pálení a palírnách samotných. Ke zhléd-
nutí budou rovněž typické výrobky – originální
láhve whisky (včetně obsahu) a jejich obaly,
které jsou mnohdy malými uměleckými díly.

Výstava bude volně přístupná v místnosti
před pokladnou Zámku Slavkov – Austerlitz,
a to od 19. července 2012.

Jiří Blažek, ZS-A, Miroslav Merta

Jak jsme vás před časem informovali, bylo
nutné v letošním roce v jarních měsících přis-
toupit ke generální údržbě bazénů ve slavkov-
ském zámeckém parku.

Z obou bočních malých bazénů byla vyčer-
pána voda ke stromům v parku, provedena
oprava povrchové folie bazénů a za pomocí
dobrovolných hasičů byla do těchto bazénů pře-
čerpána voda ze spodního velkého bazénu. Oba
tyto bazény jsou v provozu již měsíc. 

Spodní – velký bazén, z něhož byla voda pře-
puštěna do horních malých bazénů, byl vyčištěn
od velkých nánosů bahna, písku a štěrku
a v současné době se napouští voda. Tento
bazén bude osázen rostlinami – tzv. biotopem,
který má za účel vodu průběžně pročišťovat bez
přidávání chemie. Voda se z bazénu nebude vy-

o rozvoj kultury a ředitel zámku Ing. Aleš Šil-
hánek, který se zmínil o obsahu výstavy. Ver-
nisáž byla doplněná vkusným vystoupením
slavkovské skupiny LaMancha.

Největší překvapení mnohým návštěvníkům
pak poskytla vlastní prohlídka výstavy. Velké
množství fotografií, divadelních letáků, zvuko-
vých nahrávek či filmových šotů z jednotlivých
vystoupení hudebních i divadelních souborů,
které působily ve Slavkově, oživily vzpomínky
přítomných pamětníků, kteří si s velkým zá-
jmem prohlédli dobové fotografie či propa-
gační materiály, kostýmy, líčidla či prvky
technického vybavení.

Na výstavě si návštěvníci připomněli i ob-
čany Slavkova, kteří se věnovali amatérské kul-
tuře a dnes ji provozují profesionálně.

Závěrečnou část výstavy tvoří prezentace ama-
térských souborů, které ve Slavkově působí
v současné době.

Výstava je odrazem kulturní historie našeho
města a nepochybně dokumentuje jednu z nej-
záslužnějších oblastí, které se věnují občané
města Slavkova po celá desetiletí.

Výstava bude veřejnosti přístupna do 29. 7.
2012. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Bazény v parku opět v provozu!
pouštět, pouze se bude udržovat výška hladiny
připuštěním toho, co se odpaří. 

Největší problém se projevil na horním střed-
ním bazénu, ve kterém po zimě nezůstala voda.
Boční desky z umělého kamene se odchýlily
a propustily vodu ven z bazénu. Pod těmito des-
kami byl kdysi beton, který je v současné době
tak zvětralý, že jeho izolační schopnosti přestaly
fungovat. Dokonce se kázalo, že na dně bazénu
již beton není žádný. Vedení zámku nechalo
boční desky opravit specializovanou firmou
a poté se rozhodlo instalovat do tohoto bazénu
voděodolnou fólii. Instalace fólie byla dokon-
čena k 31. 5., což umožnilo napouštění bazénu.
Tento se zaskví v plné kráse již o nadcházejí-
cím víkendu v rámci Dnů Slavkova.

Věra Marková, vedoucí správy majetku ZS-A

Seznam oceněných ochotníků 31. 5. 2012
Rudolf Bukvald, Miloš Hložek, JUDr. Miloslav Honek,
Jiří Knos, Jiří Kohler, Bohumila Krbková, Jaroslav Le-
dvinka, Karel Marischler, Zdeněk Přibyslavský, Miro-
slav Rys st., Zdena Ryšánková, Miloš Šaněk, Jaroslav
Šimek, Hynek Tesák, Antonín Vrána, Zdena Zahradní-
ková, Zdena Zvonková, Ladislav Žatecký

Přijela k nám brněnská skupina „Tetiny“
a pan král, kteří na památku slavnostně paso-
vali  naše děti barevnými stužkami do řad ško-
láků. Slavnostní program byl doplněn tancem
a soutěžemi a užily si jej všechny děti z mateř-
ské školy. 

Na rozloučenou jsme ještě připravili pro
předškoláky výlet do Planetária v Brně na
pořad „Není drak jako drak“. Výlet se vydařil
ke spokojenosti všech.

Rozloučení s dětmi probíhalo také ve tří-
dách. Roky strávené v mateřské škole jim bude
připomínat obrázková knížka s věnováním
a další drobné dárky. 

Přejeme našim předškolákům úspěšný vstup
do prvních tříd a těšíme se, že nám v pololetí
přinesou ukázat svoje první vysvědčení.

Vedení MŠ Zvídálek

Zprávy z MŠ Zvídálek

Výstava Slavkovské múzy včera a dnes
Vernisáž výstava a ocenění ochotníci Foto: 2x B. Maleček

Pan král ve školce Foto: archiv MŠ
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V sobotu 19. května se gymnasté z TeamGymu ze
ZŠ Komenského nám. ze Slavkova u Brna účastnili
5. ročníku mezinárodní přehlídky pohybových skla-
deb „OTROKOVICE 2012“ v kategorii nad 12 let.
V této kategorii startovalo celkem 20 pódiových skla-
deb. Všechny skladby bojovaly o tři ocenění a to sym-
patickou skladbu, nejlepší kostýmovou skladbu a za
nejoriginálnější skladbu. Družstvo ZŠ Komenského
zde bylo oceněno a odneslo si vítězství za nejorigi-
nálnější pódiovou skladbu, tak obhájilo loňský
úspěch v této soutěži.

Družstvo se skládalo s Barbory Maňasové, Adély
Lovasové, Adély Maňasové, Marie Vostřelové, He-
lenky Vojtkové, Natálie Kučerové, Alenky Vítkové,
Leony Žemlové, Jesiky Häringové, Dominiky Härin-
gové, Anya Saundersové, Tomáše Chvály a Josepha
Saunderse.

Děvčatům a klukům děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Miroslav Hrazdil

Mezinárodní přehlídka pohybových skladeb

JAMA-LAM-BA
je sopka v Africe, na které zlá démonka Nar-

ana uschovala kouzelné kameny, které přinášejí
do pouště život. Ale nic jí to nebylo platné, do-
morodci, zvířátka a děti se strýčkem lovcem jí
to za pomoci její služebné pěkně zatrhli, zma-
řili její nástrahy, ještě ji polepšili a pořádně si
zabubnovali.

To vše se odehrálo v našem školním divadel-
ním sále pro školy i veřejnost v posledním květ-
novém týdnu. Vystoupili jsme i na dnech
Slavkova, a tím jsme dovršili letošní opravdu
bohatý a náročný program našeho dramatic-
kého kroužku.

Už se těšíme na novou sezonu. kč

První červnový den se náš oddíl slavkov-
ských atletů při DDM vydal na plánované ví-
kendové soustředění do Kosova u Zábřehu.
Vydatnou průtrž mraků jsme si vychutnali ces-
tou a na místě nás čekalo počasí mnohem pří-
jemnější, stejně jako připravená vydatná večeře. 

Rekreačně-sportovní areál Kosov je vyba-
vený pro nejrůznější druhy aktivit. Nachází se
v něm dvě venkovní hřiště, vnitřní bazén i tělo-
cvična, herny s ping-pongovými stoly, kuleční-
kem, „šprtecem“, šipkami,… Větším dětem
a dospělým nabízí nocleh v táborových chat-
kách, pro nejmenší a maminky je připravené
ubytování v hlavní táborové budově.

První večer našeho soustředění jsme zahájili
nástupem, vyhlášením výsledků čtyřboje
a představení programu soustředění. Poté ná-
sledovaly společné soutěže dětí i rodičů v tělo-
cvičně. Nutno podotknout, že děti své rodiče ve
všech disciplínách suverénně přehrávaly. Poté
již následovala hygiena, večerka a spánek. 

Sobotní ranní chlad jsme rychle zahnali
brzkou rozcvičkou, snídaní a sportovními
bloky. Ty byly zaměřené na obecnou atletickou
průpravu, i na trénink a techniku jednotlivých
atletických disciplín. Malé atlety tak čekaly
krátké i delší běhy a předávání štafetového ko-

Vydařené atletické soustředění
líku, skoky, vrh koulí, ale i hod oštěpem. Pro
zpestření byl celý den prokládán míčovými
hrami, dováděním v bazénu i návštěvou lesa
s nezbytnou šiškovou bitvou. S blížícím se ve-
čerem už byla patrná únava všech účastníků
a tak bylo nutné nabrat síly v jídelně a poté u tá-
boráku. O zábavu se staral kytarový virtuos
Ondra, k ohni byly přichystány lahodné špe-
káčky. Se setměním se do tábora vkradl i zlý
čert a tak se děti musely vydat na záchranu pri-
ncezny a trpaslíků, které čert zajal na půdě. Tuto
zkoušku odvahy přežili ve zdraví všichni zú-
častnění a mohli tak v klidu ulehnout do svých
spacáků.

Nedělní rozcvička i budí-
ček byly milosrdně posu-
nuty, děti si opravdu
potřebovaly po náročné so-
botě trochu přispat. Po sní-
dani však byl zbytek
dopoledne opět vyplněn at-
letickou průpravou a závě-
rečnou opičí dráhou „Ninja
Factor“, ve které se děti vy-
řádily, ale i změřily síly
s ostatními. Kdo chtěl, mohl
jít před obědem do bazénu,

zahrát si hry, zaházet na koš, případně zakopat
na bránu. Odpoledne se již neslo ve znamení
vyhlášení výsledků, předání cen a darů, společ-
ného focení a děkování provozovatelům a per-
sonálu tábora, balení, úklidu a odjezdu domů.

Nejen z fotografií je patrné, že se soustředění
nad očekávání vydařilo. Závěrečným dnem se
nesly pozitivní ohlasy malých atletů i jejich ro-
dičů. Podařilo se nám vytvořit dobrou partu dětí
i spolehlivý tým vedoucích. Doufáme, že naše
letošní první tréninková sezóna vytvoří členský
základ a naváže na úspěšnou slavkovskou atle-
tickou tradici. DDM

TeamGym Foto: archiv školy

Atleti v Kosovu Foto: archiv DDM

Divadelní soubor ZŠ Komenského Foto: archiv školy
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Dějepisná olympiáda
Svými vynikajícími výsledky v předchozích

kolech se žákyně naší školy Tamara Bláhová
z 9.B probojovala až do národního kola Děje-
pisné olympiády, které probíhalo formou týden-
ního soustředění v Táboře. Jedním ze soutěžních
úkolů bylo zhotovení návrhu pamětní medaile
významné osobnosti našeho kraje. Tamara si vy-
brala hudební skladatelku a dirigentku Vítězslavu
Kaprálovou. Soutěže se účastnilo na 30 žáků z
celé republiky a Tamara obsadila 10. místo. K to-
muto velkému úspěchu jí velmi gratulujeme
a přejeme ještě hodně zdaru.

V neděli 3. června se žáci 7.–9. ročníku vy-
dali na studijně poznávací zájezd do zahraničí.
Naše cesta opět směřovala do Anglie, ale ten-
tokrát jsme si pobyt obohatili o krátkou pře-
stávku ve Francii. Letošní zájezd byl zaměřený
na nejkrásnější univerzitní města – Paříž, Lon-
dýn, Oxford a Cambridge. 

V Paříži jsme během pěší prohlídky navští-
vili Eiffelovu věž, Martovo pole, Invalidovnu,
Latinskou čtvrt, univerzitu Sorbonu, slavnou
katedrálu Notre Dame a také jsme se projeli
lodí po Seině. Druhý den nás čekala cesta tra-
jektem do Anglie a město Cambridge, kde jsme
si prošli například známou kolej King’s Col-
lege. Odpoledne jsme si všichni užili pohádko-
vou plavbu na lodičkách. Ve středu jsme
vyrazili do Oxfordu, kde se děti těšily zejména
na filmem proslavenou kolej Christ Church
College. Natáčel se zde film Harry Potter. Než
jsme se ubytovali v hostitelských rodinách, za-
stavili jsme se ještě v královském městě Wind-
sor. Poslední den za mořem byla na programu
pěší prohlídka Londýna a žáci tak viděli nej-
známější historická místa tohoto města – Big
Ben, Westminster Abbey, Houses of Parliament
atd. Odpoledne před odjezdem trajektu jsme

Biologická olympiáda
Ve čtvrtek 17. května se ve Středisku volného

času Lužánky v Brně konalo krajské kolo Bio-
logické olympiády kategorie D (šesté a sedmé
třídy). Mezi třicet nejlepších biologů základních
škol a víceletých gymnázií Jihomoravského
kraje se probojovala svým vítězstvím v okres-
ním kole naše žákyně Hana Mlčochová (7.A).
Téma soutěže zůstalo stejné jako v okresním
kole, jen otázky a úkoly byly náročnější. Přesto
Hanka opět dokázala, že ji přírodopis baví,
a díky svým bohatým znalostem obsadila druhé
místo. Upřímně jí gratulujeme a děkujeme za
pečlivou a vzornou přípravu do této soutěže.

Ve dnech 16. a 17. května se konala na vy-
škovském atletickém stadionu okresní kola 44.
ročníku celostátní atletické soutěže Poháru roz-
hlasu s Českou spořitelnou určená pro žáky dru-
hého stupně základních škol. Přestože počasí
bylo tentokrát velmi chladné a foukal studený
vítr, dosáhli žáci Základní školy Tyršova ve
Slavkově v mladší i starší kategorii v konkurenci
škol z celého okresu Vyškov velmi pěkných vý-
sledků. 

Starší kategorie (8. a 9. ročník): Ilona Ban-
ďouchová, 9. B – 1. místo vrh koulí (9,12 m),

Tangram
Čtvrté a zároveň poslední kolo celoroční sou-

těže v logických hrách se neslo ve znamení sklá-
dání hlavolamu zvaného tangram. Mezi jedenácti
účastníky měla nejlepší představivost a zaslouženě
zvítězila Hana Kučerová ze 6.A, na druhém místě
skončila Šárka Mojzesová z 8.A a třetí příčku ob-
sadila Markéta Krejčířová ze 6.B. Celkovou vítěz-
kou celoročního „čtyřboje“ (piškvorky, sudoku,
kakuro, tangram) se stala Hana Kučerová před
Markétou Krejčířovou (2. místo) a dvojicí Kristina
Blaháková ze 6.B a Anna Bělohoubková z 8.A (3.
místo). Účastníci soutěže obdrželi diplomy, drobné
věcné ceny, knihy a sladkosti, které byly zakou-
peny z příspěvků Klubu přátel školy ZŠ Tyršova.

V pátek 8. června skončila třítýdenní první ce-
loplošná generální zkouška ověřování výsledků
žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.
Ke dni 8. 6. 2012 se do generální zkoušky zapo-
jilo 3658 škol, což je 99,8 % všech škol, pro které
byla generální zkouška určena, a 161653 žáků tě-
chto škol (tj. 96,4 % ze všech registrovaných) vy-
pracovalo celkem 458933 testů. Použito bylo
73777 počítačů (průměr 2,2 žáci na 1 počítač).

Naše škola se této zkoušky také zúčastnila. Vše
proběhlo bez větších problémů a potíží. Žáci byli
otestováni a rodiče si mohou prohlédnout i vý-

Turnaj ve vybíjené 
Ve čtvrtek 10. května proběhl ve Vyškově

okresní turnaj ve vybíjené smíšených družstev
3.–5. tříd. Náš tým po velmi dobrém výkonu vy-
bojoval bronzovou medaili. V utkání o postup do
finále byli šťastnější domácí borci. Po vítězství
dívek v přehazované si chlapci a děvčata z 5. třídy
připsali další výborný výsledek v okresním mě-
řítku. Složení družstva: J. Stávková, P. Korábová,
A. Jeřábková, A. Vítková, R. Fuksa, J. Leitner, F.
Červinka, J. Cagášek, D. Ostřížek, D. Hlaváč,
V. Brumla a T. Brokeš. O. Zehnálková

Olympiáda z českého jazyka
Dalším vynikajícím úspěchem pro naši žákyni

Tamaru Bláhovou skončilo krajské kolo olym-
piády. Postup do celostátního kola si vybojovala
i v soutěži češtinářské. Tamara přesvědčila porotu
o svých znalostech a umístila se opět na stupních
vítězů. Třetí místo je obrovský úspěch vzhledem
k velké konkurenci žáků nejen z devátých tříd,
ale také z gymnázií z celého Jihomoravského
kraje. Tamaře patří naše velká gratulace a taky
přání úspěchu v celostátním kole. 

Ve čtvrtek 24. května 2012 se konal 2. ročník
školního přeboru v malé kopané. Turnaje se zú-
častnily tři týmy (Slavkov u Brna, Hodějice +
Němčany, Výběr zbytku světa). Všechny zápasy
byly velmi vyrovnané a skončily následujícími
výsledky: Slavkov–Zbytek světa 3:2, Slavkov
vs. Hodějice + Němčany 3:3, Zbytek světa vs.
Hodějice + Němčany 1:3.

Vítězem se tedy stalo společné družstvo Ho-

Poznávací zájezd do Francie a Anglie

navštívili světoznámé muzeum námořních
bitev National Maritime Museum. 

Žáci během tohoto zájezdu viděli spoustu za-
jímavých míst a během ubytováni v anglických
rodinách měli možnost procvičit si své jazy-
kové dovednosti. V pátek večer se všichni v po-
řádku vrátili domů ke svým rodinám.

Školní přebor v malé kopané
dějic a Němčan s vynikající brankářkou Vero-
nikou Andrlovou ze 7.B, která svými parádními
zákroky deptala útočníky soupeřů a bavila po-
četné publikum. Nejlepším střelcem turnaje se
stal Martin Florián z 8.B se 3 góly a nejlepším
hráčem byl vyhlášen Eduard Durák z 9.A. Spor-
tovní odpoledne se i díky krásnému slunečnému
počasí vydařilo a pořadatelé doufají, že i příští
ročník bude stejně úspěšný.

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2012
Vojtěch Zapletal, 9. A – 1. místo vrh koulí
(12,41 m), Erik Glatz, 9. B – 2. místo vrh koulí
(10,51 m), Jiří Hausner 8. A – 3. místo běh 1500
m (5:02 min.). Celkově se družstvo starších
hochů umístilo na 3. místě.

Mladší kategorie (6.–7. ročník): Veronika An-
drlová, 7. B – 2. místo hod kriketovým míčkem
(39,74 m), Jan Kyselka, 7. A – 2. místo běh 60m
(8,2 s), Petr Daniel, 7. B – 2. místo skok daleký
(467 cm). Všem medailistům blahopřejeme! Po-
děkování patří všem zúčastněným za příkladnou
reprezentaci školy. Mgr. Hana Charvátová

Plošné testování žáků 5. a 9. ročníků
sledky (každý žák má své přihlašovací jméno
a heslo).

Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky,
třídy nebo školy. Základním úkolem je poskytnout
informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák
plní požadavky minimálního standardu osvoje-
ných dovedností. Přesto může být zajímavé zasa-
dit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech
testovaných žáků. Testovaní žáci z naší školy do-
sahovali výsledků, které odpovídají jejich hodno-
cení v rámci školní klasifikace. Takže žádné velké
překvapení se u nás ve škole nekonalo.

Pařížská Sorbona Foto: archiv školy
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Sedmý ročník mistrovství automobilních
škol České republiky se konal opět v Sosnové
u České Lípy. Letos ho Liberecký kraj pořádal
ve dnech 23. a 24.května. Soutěž pod názvem
AUTOMOBILEUM 2012 je určena pro žáky
3. ročníků oboru mechanik opravář motoro-
vých vozidel.

Současní žáci třetích ročníků středních škol
si na něm poměřili síly se svými vrstevníky z ji-
ných krajů. V tradičních i méně tradičních dis-
ciplínách si zasoutěžili vybraní jednotlivci
i čtyřčlenná družstva jako zástupci oborově
stejných škol.

Teorie i praxe
Zúčastněným z celé republiky se naskytla

možnost navzájem porovnat své teoretické

Kytičkový den
Tématem letošní již 16. sbírky Českého dne

proti rakovině bylo nádorové onemocnění le-
dvin. Za posledních 35 let vzrostl jejich počet
téměř na čtyřnásobek a Česko se dostalo na první
celosvětovou příčku. Z výtěžku této sbírky jsou
financovány projekty Ligy proti rakovině.

Rovněž i naši žáci se této sbírky zúčastnili a vý-
znamným způsobem podpořili tak potřebnou věc.
Prodávali žluté kytičky, tentokrát s fialovou stuž-
kou za symbolických 20 Kč. Jmenovitě: Bohdál-
ková Irena, Navrátilová Beáta, Pálková Barbora,
Hasalová Nikola, Zdeňková Dagmar, Dvořáčková
Jaroslava, Kotolánová Pavlína, Kožlíková Denisa,
Hálová Kateřina, Tomancová Darina a Káfoňková
Jana. Tato děvčata vybrala částku 11 678 Kč.
Všem prodejcům žlutých kytiček patří velký dík,
jakož i všem spoluobčanům, pedagogickým pra-
covníkům, zaměstnancům školy a kamarádům,
kteří si kytičku zakoupili. Jde vidět, že osud všech
nemocných není ostatním spoluobčanům lhos-
tejný. Zdenka Kocmanová, vychovatelka DM, ISŠ

Návštěva dětí z MŠ Zvídálek
Dne 29. května naši školu navštívily děti

z mateřské školy Zvídálek třídy Broučků. Tato
akce se konala ve spolupráci s učitelkami Jar-
milou Volešovou a Světlanou Machalovou
v rámci výchovně vzdělávacího programu MŠ
„Povolání rodičů“. Děti se seznámily s výukou
německého jazyka v ukázkové hodině žáků 2.
ročníku oboru kuchař - číšník. Program byl
zpestřen hrou, tancem a videoprezentací v ně-
meckém jazyce. Návštěva dětí z MŠ pokračo-
vala prohlídkou naší školy a byla završena
v učebně stolničení, kde pro malé školáčky při-
chystaly občerstvení studentky 1. ročníku
oboru hotelnictví pod vedením učitelky Marie
Novoměstské. Mgr. L. Járová, ISŠ

Sportovní kurz ISŠ
Ve dnech 21.–25. května proběhl týdenní

sportovní kurz na naší škole. Bohužel v dů-
sledku společenské krize si většina žáků ne-
mohla dovolit z finančních důvodů soustředění
v Jeseníkách, kam naše škola pravidelní jezdí.
Proto kurz probíhal formou denní docházky,
což bylo náročnější na celou organizaci. 

Náplní kurzu bylo několik pohybových ak-
tivit, které jsme rozprostřeli do celého týdne.
Žáci si vyzkoušeli golfové hřiště ve Slavkově
u Brna, uspořádali jsme turnaj v plážovém vo-
lejbalu a tenisu, pěšky došli na Jalový dvůr
a zpátky. Ve čtvrtek jsme odjeli do Chomou-
tova, kde jsme na raftech sjeli řeku do Olo-
mouce. Poté studenti absolvovali lanové
centrum, kde si dokázali, že se nebojí výšek
a naučili se překonávat sami sebe. Pak násle-
dovala prohlídka kulturních památek Olo-
mouce. Doufám, že další kurz budeme opět
absolvovat v Jeseníkách. J. Lekavý, ISŠ

Konec školního roku již pomalu klepe na
dveře všech tříd a je provázen celou řadou zají-
mavých exkurzí. Zcela jistě k nim patřila i pro-
hlídka hotelu International v Brně, který dne 7.
června navštívili žáci 1.A AUKČ.

Studenti se seznámili s historií a provozem ho-
telového zařízení, prohlédli si různé typy restau-
rací, způsoby prostírání, jídelní lístky a nahlédli
i do kuchyně. Upoutala nás také fotogalerie vý-
znamných hostů, kteří kdy byli v hotelu Interan-
tional ubytováni a ojedinělých kulturních

Učňovské závěrečné zkoušky byly v naší
škole organizovány obdobně jako státní maturita.

Naše škola je zapojena do projektu „Nová zá-
věrečná zkouška“. Žáci učebních oborů kuchař-
číšník a mechanik opravář silničních motoro-
vých vozidel se dozvěděli témata a okruhy pro
závěrečnou zkoušku až v den konání. Zkoušky
se skládaly ze tří částí: písemná zkouška, prak-
tická a ústní. Zadání všech částí zkoušky bylo
jednotné pro všechny obory v celé republice.
Zkoušek se zúčastnilo celkem 39 žáků učebního
oboru kuchař-číšník a 37 žáků učebního oboru
mechanik opravář motorových vozidel. Někteří

Zajímavá exkurze do Brna
a politických akcí, které se zde konaly. Budoucí
kuchaři a číšníci získali nové poznatky ve svém
oboru, které je mohou motivovat k lepším stu-
dijním výsledkům.

Druhou část programu tvořila návštěva brněn-
ského podzemí. Labyrint pod Zelným trhem,
sloužící od 13. století obchodníkům s potravi-
nami, si svůj ráz uchovává dodnes. Aby Labyrint
odhalil všechna svá tajemství, museli jsme zdo-
lat 212 schodů a trasu pod „rynkem“ v hloubce
6–8 metrů. Prohlídka všechny přítomné zcela po-

hltila. Nahlédli jsme do středověkých
spíží, z nabídky vyloučili potraviny, které
v té době ještě v Brně nemohly být. Pře-
kvapila nás alchymistická dílna, mučírna
s replikou městského pranýře a vyzkoušeli
jsme i železnou klec bláznů. Prošli jsme
vinným sklepem a poseděli ve středověké
krčmě.

Nechali jsme se vtáhnout do minulosti,
kterou jsme si skutečně vychutnali a moc
se nám to líbilo. Mgr. E. Zemánková, ISŠ

Závěrečné učňovské zkoušky v naší škole
žáci mají termín zkoušky odložen na měsíc září,
protože nezvládli v daném termínu dokončit kla-
sifikaci v jednotlivých předmětech, což je pod-
mínkou  připuštění k závěrečné zkoušce.

Z celkového počtu 76 žáků obou učebních
oborů prospělo s vyznamenáním 6 žáků.

Slavnostní předání výučních listů proběhlo
v Historickém sálu slavkovského zámku za přít-
omnosti vedení školy, představitelů města Slav-
kova, vyučujících a rodičů.

Všem úspěšným absolventkám a absolventům
blahopřejeme a přejeme šťastné vykročení do
skutečného života. L. Čajka, ISŠ

a praktické znalosti, které již získali během stu-
dia.Zábavnou formou a bezpečně na auto-
dromu prověřili své řidičské schopnosti. Jednou
z disciplín bylo ovládání vozidla v nízké a vy-
soké rychlosti na suchém i mokrém povrchu
nebo přesné parkování. Dvoudenní klání za-
hrnovalo také prověrku teoretických znalostí
pravidel dopravního provozu a základy první
pomoci. Žáci při soutěži ověřili své schopnosti
týmové spolupráce, celkovou manuální zruč-
nost, přesnost a znalosti z oblasti techniky. Na
středoškoláky čekali i doprovodné akce.
Během nich se seznámili například s novými
trendy v automobilovém průmyslu nebo se pro-
jeli na čtyřkolkách a motokárách.

Automobileum organizované Libereckým
krajem má každoročně velký ohlas, to nejen
u samotných soutěžících, ale je velmi kladně
hodnoceno i odbornou veřejností.

Celkovým vítězem se stalo družstvo Jiho-
českého kraje ve složení:

Tomáš Šedivý – ISŠ Slavkov u Brna
Jirka Hasala – ISŠ Slavkov u Brna
Radim Fodor – SOU Kyjov
Michal Pelech – SOU Moravský Krumlov
Jihomoravský kraj skončil na 8. místě.
Děkuji všem kluků za příkladnou reprezen-

taci našeho kraje. Luboš Čajka, ISŠ

Automobileum prověřilo schopnosti učňů

Účastníci exkurze Foto: archiv školy

Návštěva z MŠ Foto: archiv školy

Automobileum Foto: archiv školy
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Ve stejnou dobu jako pracoviště poradny bylo
ve Slavkově u Brna otevřeno Centrum sociálních
služeb pro seniory a zdravotně postižené. Oteví-
rala je v roce 18. 9. 2008 Dvořáčková Jaroslava.
Zařízení se pozvolna rozjíždělo a využívalo jej
stále více lidí. Od začátku působení jsme již po-
máhali 17 klientům, a tím i jejich rodinám. Dnes
centrum využívá 9 klientů. Většinou do centra
přichází v ranních hodinách. Přiváží je rodinní
příslušníci anebo využívají svozového auta.

A protože za ty čtyři roky pomohli narovnat
již nemálo situací, zavzpomínám teď alespoň na
jednu z nich. Jeden z našich klientů žije sám ve
svém domě na vesnici v oblasti Slavkovska. Ro-
dinu má daleko – navštěvuje ho 2x ročně. Dostal
se do velkých problémů, které ho v jeho pokro-
čilých letech hodně trápili. Byl velice osamělý,
sám už nikam nedošel. Dozvěděl se o tom pan
starosta, na kterého se s prosbou o pomoc obrá-
til. Ten zkontaktoval poradnu, aby mu pomohla.
Poradna mu pomohla řešit jeho situaci a zároveň
mu nabídla a zprostředkovala služby centra den-
ních služeb. Naše zařízení navštěvuje již dva
roky jednou až dvakrát týdně. Již nepociťuje sa-
motu, má na koho se obrátit, když potřebuje
pomoc, či podporu při řešení běžných záležitostí.
Nedávno oslavil v našem kruhu osmdesátiny.
Slavili s ním všichni klienti. I přesto, že se jeho
zdravotní stav zhoršuje, snaží se být s naší po-
mocí stále soběstačný. K nám se vždy těší. Rád
nám vypráví, co celý týden dělal a těší se na

Dvacáté výročí Diecézní charity Brno – Ob-
lastní charity Hodonín nás, pracovnice poradny,
vede ke vzpomínkám na začátky činnosti po-
radny na pracovišti ve Slavkově u Brna. Po-
radna byla původně zřízena v Bučovicích
v roce 2007. Její zakladatelkou byla Oldřiška
Machalová. Protože se pracovnice chtěli více při-
blížit svým klientům ze Slavkovska, byla ve
Slavkově u Brna zřízena pobočka, která za-
hájila svou činnost 18. 9. 2008. To znamená, že
jsme tu s Vámi 5 a půl roku v Bučovicích a ve
Slavkově u Brna bez mála 4 roky. Za tu dobu
se pomohlo hodně lidem. Pro vaši představu, na
pracovišti ve Slavkově u Brna se od roku 2008
pomohlo 327 lidem, kteří se na poradnu obrátili,
poskytlo se jim 1082 konzultací.

Když tak vzpomínám na ty uplynulé roky vy-
bavuji si situaci, kdy se na poradnu dostavil kli-
ent, který zjistil, že jeho rodinu žena velmi
zadlužila a již jim hrozila exekuce na dům, ve
kterém bydleli. Nebo muž, který byl ohrožený
úpadkem firmy, která přestala vyplácet výplaty.
Také vzpomínám na klientku, která doma sná-
šela psychické násilí a nevěděla si rady. Běhají
mi před očima tváře těch, kteří přišli s tím, že jim
někdo vážně onemocněl a hrozí jim ztráta zamě-
stnání z důvodu péče o osobu blízkou, přitom
stačilo nastavit sociální služby tak, aby se
všechno zvládlo. Za ty roky bylo i hodně těch,
kteří se nechali nalákat na nákupy různého zboží
od neseriózních firem, přičemž je pojistili a uza-
vřeli s nimi různé úvěry. Nemálo bylo těch, kteří
si pod klamavou rouškou nechali přehlásit doda-
vatele plynu elektřiny a podobně. Vzpomínám na
chvíli, kdy se na mě obrátila matka mentálně
a tělesně postiženého syna, který neovládal ruce,
že syn přehlásil dodavatele energií, smlouvy byli
podepsané a přitom se syn podepsat ze zdravot-

Centrum denních služeb pomáhá osamělým

ních důvodů nemohl. S naší pomocí vše dobře
dopadlo. Nechci zapomenout ani ty, kteří se na
nás obrací proto, že se chtějí rozvést, či kteří již
rozvod v manželství řeší. Nemohou se domluvit
o dětech a na rozdělení společného majetku…
Za ty uběhlé roky bych mohla ještě dlouho
takto vzpomínat. Pro Vás je ale důležité
abyste věděli, že tu jsme, a abyste za námi při-
cházeli se svými problémy co nejdříve. Lépe,
snáze a rychleji se vše pak dá řešit.

Naše poradna poskytuje odborné sociální
poradenství typu občanského sociálně práv-
ního poradenství. Lidé se na nás obrací v situa-
cích, kdy nemají dostatek informací, jak řešit
situaci, ve které se právě nacházejí. Pracovníci
poradny Vám mohou pomoci zorientovat se
v problému a poskytnout Vám odkazy na po-
třebné instituce. 

Poradnu může navštívit každý, kdo má či po-
ciťuje nedostatek informací, bezradnost či ne-
dostatek důvěry ve vlastní schopnosti či
dovednosti, cítí se ohrožen ve svých právech
a zájmech, kdo se nachází  v osobní či sociální
krizi, potýká se s předsudky ve svém okolí (osa-
mělé matky, týrané ženy, osoby bez domova,
menšiny), má nefungující zázemí, vztahy v ro-
dině či místní komunitě,  má narušené sociální
návyky, má nedostatek finančních prostředků po-
třebných k řešení situace, kdo není schopný, či
pro něj není možné situaci, která ho ohrožuje
změnit, je závislý na systému sociálních dávek.

Pracovníci poradny poskytují odborné sociální
poradenství zejména v těchto oblastech: 

Sociální zabezpečení (dávky státní sociální
podpory a sociální péče) 

Právní ochrana (předání informací z právní
oblasti, zejména občanského, pracovního, rodin-
ného a majetkového práva)

Řešení bydlení, bytové situace (nájemní
smlouvy, trvalé bydliště) 

Hospodaření a dluhová problematika (ro-
dinný rozpočet, řešení dluhů, exekucí apod.) 

Krizové situace (ztráta bydlení, domácí násilí,
akutní krizové situace) 

Mezilidské vztahy (celkové řešení rodinných
vztahů, partnerských vztahů, svěření dětí do
péče, rozvodové řízení)

Zaměstnání (sepsání životopisu, příprava na
vstupní pohovor, podpora při vyhledávání zamě-
stnání) 

Předání informací o navazujících službách,
popř. zprostředkování kontaktu s nimi

Poradenské služby jsou poskytovány diskrétně
a bezplatně. Uživatelé poradny nepotřebují žádné
předchozí doporučení. V případě, že se uživatel
nemůže ze závažných důvodů do poradny dosta-
vit, může mu být poradenství poskytnuto v do-
mácím prostředí. 

Poradnu je možné navštívit osobně, nebo pra-
covníky kontaktovat telefonicky každý den
v době od 8 do 18 hod., popř. využít kontakt
emailem. 

Poradna je otevřena vždy v pondělí a ve
středu v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00 hod. Doporučujeme předchozí telefo-
nické objednání. 

Jestliže řešíte situaci, se kterou si nevíte rady,
neváhejte nás navštívit. 

Charitní porada již pomohla 327 lidem

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
Polní 1444,  684 01 Slavkov u Brna
(přízemí Domu s pečovatelskou službou)
Sociální pracovnice - vedoucí: Mgr. Lucie Růžičková
Tel. 544 212 021 nebo 734 435 125
pracovnice v přímé péči: 739 389 266, 734 435 124
e-mail. cds.slavkov@charita.cz
Více informací na www.hodonin.caritas.cz

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
Pracoviště Slavkov u Brna 
Polní 1444, Slavkov u Brna
(přízemí domu s pečovatelskou službou).
Tel. 544 212 021, 731 646 977 (vedoucí poradny),
734 435 125 (sociální pracovnice)
Více informací na www.hodonin.charita.cz

oběd. Snaží se být ještě druhým prospěšný, rád se
směje a tím obdarovává nás i ostatní klienty. Po
příjemně stráveném dni v Centru mu pracovnice
pomůže obstarat běžný nákup a odveze ho svo-
zovým autem domů. S oblibou nám říkává:
„Jsem rád, že vás mám“.

Pokud byste za námi chtěli také chodit, rádi
vás mezi námi přivítáme. Centrum je určené pro: 

• Seniory, kteří chtějí svůj den strávit ve spo-
lečnosti svých vrstevníků, nebýt sami, poslech-
nout si dobrou hudbu, popovídat si, zajít si
s někým na procházku nebo si vyzkoušet nejrů-
znější výtvarné činnosti

• Seniory s chronickým onemocněním či
s jiným zdravotním znevýhodněním, o které pe-
čují jejich příbuzní či známí. Centrum denních slu-
žeb jim umožňuje strávit smysluplně čas, kdy si
jejich blízcí potřebují nakoupit, vyřídit svoje zále-
žitosti, být v práci nebo pomáhá překlenout dobu,
po kterou rodina čeká na přijetí do jiného zařízení
(odlehčovací služby, domovy pro seniory apod.)

• Dospělé osoby se zdravotním znevýhod-
něním

Můžete a zároveň nemusíte se zapojit do čin-
ností, které nabízíme během dne, jedná se o: 

• vyrábění z papíru, různých materiálů,
háčkování, vyšívání, keramika, malování na
hedvábí – tzv. Výtvarné techniky,

• pečení, vaření, péče o květiny, luštění kří-
žovek, čtení knih, časopisů – tzv. Běžné domácí
činnosti,

• hraní společenských her, sledování tele-
vize, povídání si, poslouchání hudby, chození
na procházky – tzv Společenské aktivity,

• canisterapie (kontakt s pejsky), jednodu-
ché cvičení pro zachování motorických do-
vedností– tzv Terapeutické činnosti a cvičení
hybnosti,

• luštění křížovek, doplňování textů, pří-
sloví, texty písní – tzv. trénování paměti

• výlety do blízkého okolí.
Centrum denních služeb mohou uživatelé na-

vštěvovat každý všední den, tj. od pondělí do
pátku vždy od 6.30 do 16.30 hod. Pokud uživa-
tel pobývá v centru přes poledne, je možné za-
jistit dovážky oběda za cca 72,- Kč.

Vzhledem k charakteru služeb jsou služby
centra placené, částka za 1 hodinu činí 80 Kč za
odebrané konkrétní úkony péče. 

Pokud vás nabídka centra denních služeb za-
ujala, je možné nás kontaktovat a navštívit cen-
trum osobně, prohlédnout si prostory centra
a dozvědět se podrobnější informace: 
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Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

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

Příjem inzerce

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

pátek 20. července do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

NEJLEPŠÍ CENY
. . . dle hodnocení zákazníků!

Po předložení kuponu
sleva 20% sleva

na veškeré

MULTIFOKÁLNÍ

ČOČKY
MULTIFOKÁLNÍ

ČOČKY

20%
SLEVA
20%
SLEVA

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

ČSN EN ISO 9001:2001

www.cervinka-hodejice.cz

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

âERVINKA, s.r.o.

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

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

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

HUTNÍ
MATERIÁL

Milan Májek
a syn nabízí

pro firmy
stavebníky

občany

604 272 975
775 697 788

NOV¯ SORTIMENT PRO ROK 2012

www.ProVasePodnikani.czwww.ProVasePodnikani.c

ÚVĚRY
pro Vaše
podnikání
Volejte ZDARMA
800 701 400



Příjem inzerce do zpravodaje
info@bmtypo.cz • 544 220 661• 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci: v pátek 20. července do 16 hodin
Podmínky viz www.bmtypo.cz

ZLATNICTVÍ GOLD
Palackého náměstí 89
Slavkov u Brna

Těšíme se na
Vaši návštěvu

5 dÛvodÛ
proã investovat

do zlata
JISTOTA A BEZPEČNOST
Už po tisíciletí je zlato jedním z nejspolehlivějších způsobů uchování
hodnoty. Zlato si zvolily jako úřední rezervu všechny státy a národní
banky po celém světě.

NEZÁVISLOST
Hodnota vzácných kovů je nezávislá na vládách i měnách jednotli-
vých zemí, produktivitě a dalších lokálních ekonomických a politic-
kých faktorech.

STABILITA
I když cena vzácných kovů může krátkodobě kolísat, jejich hodnota
zůstává bez ohledu na roky růstu nebo období krize vždy dlouhodobě
stabilní.

OCHRANA PROTI INFLACI
Množství zlata na trhu se nemůže zvyšovat tak rychle, jako se tisknou
peníze. Čím více je nových peněz na trhu, tím více klesá jejich hod-
nota. Zlato si na rozdíl od bankovek uchovává dlouhodobě svoji kupní
sílu a je vhodným zabezpečením proti inflaci.

DOSTUPNOST A LIKVIDITA
Zlato je možné kdykoliv směnit zpět na peníze, a to 24 hodin denně
kdekoliv na světě. Kdo vlastní množství menších cihliček, může pro-
dávat i po částech.

Pálenice s tradicí pouÏívající klasickou technologii
oznamuje zahájení sezony 2012/2013.

Příjem přihlášek od července – Po a St 8 –16 h

Tel.: 544 221 168
E-mail: lihovarcervinka@seznam.cz
Ovocný lihovar Červinka, Bučovická 181, Slavkov u Brna

BOŠOVICE

Mediální partner: www.papouscizoo.cz

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



SALON NEROLI
Kateřina Čechová
☯ ajurvédská kosmetická péče s přírodními

produkty původem z Indie 

☯ ajurvédská kosmetická masáž
☯ lymfatická masáž obličeje, dekoltu
☯ regenerace pleti bez chem. látek
☯ orientální epilace – velmi šetrná metoda
☯ víkendový provoz, věrnostní bonusy
☯ příjemné a klidné prostředí

Slavkov, Polní 974, obj. 607 193 454
www.salon-neroli.mypage.cz

KOMPLETNÍ 
KADEŘNICKÉ SLUŽBY

SLOVANSKÁ 761
684 01 SLAVKOV U BRNA

TEL. 739 662 691

KOLOROVACÍ
CENTRUM PRIMALEX

NA PROBARVENÉ FASÁDNÍ
OMÍTKY máte slevu

malífiské potfieby
Hradební 38, Slavkov u Brna

parkoviště pod náměstím

Ivana Klučková
Slavkov u Brna
Brněnská 642
mobil: 607 628 101
http://salonivka.wz.cz

Salon Ivka

Prodlužován
í

řasProdlužován
í

řas

NÁŘADÍ SLAVKOV s.r.o.
NÁŘADÍ, NÁSTROJE, ŽELEZÁŘSTVÍ, DOMÁCÍ POTŘEBY www.azvercajk.cz

dětské nářadí
299,- 

pilka 
400mm 

49,- 

popelnice

240l
999,-

popelnice

120l 
699,-

nádoba
na vodu

210l

339,-

aku
vrtačka
ASV 14 EA
1,3 LiIon
3477,-  
 

gola sada
honiton

1499,- 

ZÁCHRANA DAT

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů najdete na

www.veslavkove.cz
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www. nabytekslavkov.cz

NÁBYTEK SLAVKOV U BRNA
Slavkov u Brna, ČSA 1213 (bývalé stavebniny)

■ kuchyně a vestavné skříně na míru
■ obývací stěny, sedačky, ložnice,  dětské

pokoje od dodavatelů
■ kvalitní ortopedické matrace
■ tapety, koberce, PVC, vinyl
■ splátkový prodej Cetelem
■ otevřeno i v sobotu od 9 do 11 hodin

Welsh Corgi a Kelpie klub CZ vás zve na klubovou výstavu Club show, která
se bude konat v zámeckém parku ve Slavkově u Brna v sobotu 4. srpna 2012.

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Nabízíme ve‰keré tiskafiské v˘robky
reklamní sluÏby, grafiku, tisk

Reklamní
letáky

BroÏury,
katalogy

Roãenky,
v˘roãní
zprávy

Tiskopisy,
formuláfie

Kalendáfie
stolní 

i nástûnné

Knihy 
a ãasopisy

Obecní 
i firemní

zpravodaje

Bannery
a cedule

Razítka,
pozvánky

Samolepky
plastové
i papírové

Dále nabízíme moÏnost inzerce ve Slavkovském
a Rousínovském zpravodaji a na informaãním
webu veslavkove.cz s denní unikátní náv‰tûvností
cca 1400 pfiístupÛ. Více na www.bmtypo.cz

Výstavba Rezidence Austerlitz zahájena!
V pátek 22. června byla slavnostním poklepem základního kamene za-

hájena výstavba Rezidence Austerlitz. Zástupci města Slavkov, architekta
i investorské a realizační firmy KALÁB popřáli tomuto novému developer-
skému projektu do vínku hodně štěstí při realizaci, mnoho spokojených no-
vých obyvatel a ohleduplný přístup vůči stávajícím obyvatelům.

V neposlední řadě pak také pověstnou vysokou kvalitu stavebních prací
a dobrou organizaci celé akce. V lokalitě Rezidence bude vystavěno ve dvou
bytových domech 50 bytových jednotek a 17 rodinných domů. To vše bude
doplněno sadovými úpravami tak, aby vznikla příjemná zelená zóna. ip

Slavnostní poklep základního kamene Foto: B. Maleček
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Blahopřání

Dne 26. června 2012 oslavil 85. narozeniny
pan

FRANTIŠEK ŠEDÝ

Hodně štěstí a zdraví do dalších let přejí
manželka Vlasta, syn Stanislav a snacha Vlaďka s rodinami.

Dne 21. července 2012 oslaví zlatou svatbu
manželé

MILADA A MIROSLAV PELIKÁNOVI

Srdečně blahopřeje syn Miroslav,
dcery Iva a Michala s rodinami. 

Babičce a dědečkovi přejí pevné zdraví a spokojenost
vnoučata Miroslav, Barbora, Tomáš, Richard a Ondřej.

Padesát let
již trvá Váš společný let,
z mladíka kmet
a z mladice jakbysmet,
ač Váš život nebyl jen samý med,
nikdo nehádal by Vám to teď. 

Blahopřání

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala paní

Zdeně Outratové, která nalezla mou ztracenou
peněženku s větším obnostem a vrátila mi ji do
penzionu. vš

Poděkování
Od 1. června odešla do důchodu vedoucí soci-

álního odboru Městského úřadu ve Slavkově
Ing. Jana Šolcová. Jako členka sociální komise
a předsedkyně Svazu diabetiků ČR ji chci podě-
kovat za podporu našich aktivit pro diabetiky a se-
niory. Dokázala přesvědčit vedení města vydat
nemalé finanční prostředky na vybavení a udržení
sociálních služeb, zejména v Domě s pečovatel-
skou službou, které jsou určeny pro seniory
a zdravotně postižené občany a také zajistila
služby Rodinné pohody pro postižené děti. Neod-
mítla nikoho, kdo se dostal do svízelné životní si-
tuace. Nové vedoucí Mgr. Šárce Morongové přeji,
aby měla stejné sociální cítění pro potřeby občanů
našeho města. Marie Miškolczyová 

V úterý 5. června se v sále ZUŠ Františka
France konal závěrečný třídní koncert žáků paní
učitelky Milušky Letecké. Koncert byl nád-
herný díky skvělým výkonům mladých hous-
listů. Program koncertu zpestřily
i výstupy keyboardu, klavíru a zpěvu.

I když nechci psát o jednotlivých
hudebních číslech,  ráda bych uvedla
alespoň strhující Piráty z Karibiku
v podání houslového souboru. Po
tomto vystoupení si mohly naše děti
poprvé „ochutnat“ bouřlivé ovace
nadšeného publika a opětovné vyvo-
lání potleskem zpět na pódium.

Vše, co děti umí, však nepřichází
samo. Ráda bych se touto cestou
zmínila o člověku, který za tím vším
stojí. Je to paní učitelka Miluška Le-
tecká, která se dlouhá léta s trpěli-
vostí věnovala a věnuje svým žákům.
Výsledkem její práce jsou nejen výborné hu-
dební výkony dětí, ale také láska k hudbě, která
děti bude provázet celým životem. Vzhledem
k tomu, že letošním školním rokem paní uči-

telka Letecká ukončí svoji učitelskou kariéru,
chtěla bych jí poděkovat za vše, co předala
našim dětem, za vynikající přístup k výuce hry
na housle, díky kterému není tento hudební ná-

stroj „noční můrou“ pro děti i jejich ro-
diče, ale je nástrojem dokonalosti
a krásy.

Koncert, o kterém jsem se již zmínila,
byl tedy posledním koncertem hous-
listů pod vedením paní učitelky Milušky
Letecké. Tyto chvíle každý návštěv-
ník koncertu cítil jako opravdu výji-
mečné a emotivní. Proto se i závěrečné
poděkování paní učitelce a oficiální roz-
loučení neobešlo bez dojetí a slz jak di-
váků, tak i vystupujících žáků.

Úcta k člověku – v tomto případě
k této výjimečné paní učitelce – se
slovy popsat nedá. Úcta se musí prostě
cítit. Troufám si říci, že všichni,

kteří paní učitelku Leteckou znají, tuto úctu k ní
v sobě chovají.  Paní učitelce ještě jednou dě-
kujeme a přejeme do další životní etapy hodně
zdraví a vše dobré. Ivana Macháčková

Poděkování paní učitelce Miluši Letecké
20 let žijeme
 společně s vámi 

Diecézní charita Brno letos slaví 20. výročí pů-
sobení. Byla znovuobnovena v roce 1992 brněn-
ským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem
a navázala na práci Charity, která působila na
území diecéze od roku 1922 do jejího zrušení
roku 1959. V té době se začínaly organizovat
ozdravné pobyty pro černobylské děti v naší re-
publice. Postupně byly zřizovány Oblastní charity
Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Jihlava a Tře-
bíč jako její organizační složky. V roce 1993
k nim přibyly Žďár n. S. a Znojmo. Díky Oblastní
charitě Hodonín se čtyři charitní služby a tím i my
pracovníci, kteří je zajišťujeme, dostali až k vám.
Je to, jak jistě víte, od roku 2007 Charitní po-
radna Bučovice a Slavkov, Charitní ošetřova-
telská služba Bučovice a Slavkov u Brna a od
roku 2009 Centrum denních služeb a Charitní
pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna.

U příležitosti oslavy výročí 20 let od obnovení
činnosti charity se dne 9. 6. 2012 pracovníci
z celé Diecézní charity, i my, sjely na poutní
místo Vranov u Brna. Společně jsme poděkovali
za vše, co se podařilo, při mši svaté, která byla
sloužena biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem.
A protože po dvaceti letech charitní práce je co
slavit, tak jsme slavili. I když bylo uplakané po-
časí, každý si v krásném areálu vranovského kláš-
tera našel v bohatém programu to své. 

Program byl pestrý a přibližně 400 návštěv-
níků mělo z čeho vybírat. Posuďte sami: po mši
svaté následovalo poděkování pracovníkům Cha-
rity, znojemské bubnování, divadelní představení,
experimentální hudba nebo velké množství akti-
vit pro děti. A když Vás tohle nebavilo, mohli jste
nakoupit výrobky chráněných dílen nebo charit-
ních zařízení a pak si dát kávičku v Kavárně
Anděl případně klobásu a zapít to Zulu kolou ze
Starobrna. A hlavně si jen tak popovídat s přáteli
a užívat si atmosféru setkání.

U nás ve Slavkově budou oslavy pokračovat na
podzim, kdy při dni otevřených dveří kdy si bu-
deme připomínat nejen 20 let Diecézní charity,
ale i to jak jsme přišli až k vám do Slavkova
u Brna. Mgr. Iva Kuchyňková

17. ročník tohoto populárního pochodu se za-
píše do historie dosud nejvyšší účastí – podle
zatím neoficiálních údajů pořadatelů nastoupilo
na start 990 účastníků. V loňském roce, kdy celá
sobota propršela, absolvovalo Šlapku „jen“ 230
borců, kteří se nezalekli deště a chladu.

Počasí soboty 26. května bylo naprosto ide-
ální pro pochod nebo cyklojízdu. Žádné vedro,
ale ani zima. Po Těšance se valily davy cyklistů
a mezi nimi se proplétali pěší. Na kontrolním sta-
novišti na křižovatce Písečná dávali pořadatelé
kromě razítka informace o jednotlivých trasách,
které se zde rozdělovaly. 

Jedním z nejoblíbenějších stanovišť je ne-
pochybně Hvězda. Toto stanoviště je proslulé

Rekordní Bošovická šlapka
vynikající škvarkovou pomázankou namazanou
na chleba a posypanou cibulí. Každoročně se zde
sní cca 150 bochníků chleba, 50 kg škvarkové
pomazánky a 10 kg cibule. Pořádání Šlapky
(sedm tras 6–50 km pro pěší a devět 6–70 km pro
cyklisty a 100 km pro cyklomaraton) je možné
jen díky obětavé a nezištné pomoci sehraného
týmu téměř 70 dobrovolníků, kteří se léta pravi-
delně podílejí na časově náročné přípravě a or-
ganizaci akce. Stoupající návštěvnost Šlapky
svědčí o tom, že si ji cyklisté i pěší turisté oblí-
bili nejen pro zajímavé trasy v krásném prostředí
Ždánického lesa, mimořádně pohodovou atmos-
féru, ale i pro dobré zajištění kontrolních stano-
višť a servis. red.
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Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

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.www.akr-stehovani.cz

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

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR

VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

NABÍZÍ:

• prodej secondhandového oblečení pro děti a dospělé
• prodej přírodních francouzských mýdel
• půjčovna dětských karnevalových kostýmů

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 681 (naproti ÚP)
www.bazarekromana.cz • tel. 606 453 146

Bazárek Romana
pro malé i velké

Prodejna KRÁSA A ZDRAVÍ
Zdraví od hlavy až k patě

100% ovocná ‰Èáva
V. Brej‰ková, Polní 974, Slavkov u Brna
www.brejskova.cz, tel. 722 522 022

ŘIDIČ / ŘIDIČKA
Na hlavní pracovní poměr

 přijmeme řidiče/čku
pro rozvoz potravinářských  výrobků.

Požadavky:
potravinářský průkaz,
řidičský průkaz sk. B.

Místo výkonu Slavkov u Brna.
V případě zájmu volejte na tel. č.:

602 534 004

Vzpomínka

Dne 2. června 2012 uplynulo 5 let, co nás navždy opustila
naše manželka a babička, paní

ANNA CUPÁKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkuje manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 17. června 2012 uplynuly čtyři smutné roky,

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní

B O H U M I L A  C H U DÁČ KOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery, syn a maminka.

Vzpomínka

Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.

Dne 5. června 2012 by se dožila 80 let
naše milovaná maminka a babička, paní

JAROMÍRA MATUŠTÍKOVÁ, roz. KOCIÁNOVÁ

S láskou a úctou stále vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Jak smutno bývá bez Tebe, jaký dlouhý čas. Rádi bychom Tě spatřili, slyšeli

Tvůj hlas. Odešel’s tiše, jako když hvězda padá, zůstala bolest, která neuvadá.

Dne 11. června 2012 by se dožil 75 let pan

JAROSLAV ROHÁČ
Stále vzpomíná manželka, vnuk Radim a dcery Iveta, Miluše

a Libuše s rodinami.

Vzpomínka

Dne 27. června 2012 by se dožil 90 let náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

ALOIS MINAŘÍK

S láskou a úctou stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka

Dne 21. června 2012 by se dožil 100 let náš tatínek, pan

JAN GOLDMANN

Za tichou vzpomínku děkuje syn Milan a Petr s rodinami.

Vzpomínka

Dne 21. června 2012 uplynulo 19 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOUČANSKÝ

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…

Dne 4. července 2012 uplyne 6 let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

MILUŠKA LOUČANSKÁ

S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcery Alena, Renata, Nataša s rodinami, vnuci Martina,
Barbora, Kristýna, Dan, Jirka a pravnučky Leonka a Isabellka.



23SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ6/2012

R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Marie Letáková (1920) 22. 5.
Drahomíra Strachoňová (1929) 25. 5.
Marie Andrlová (1933) 28. 5.

Vzpomínka
Dne 29. června 2012 uplyne již 30 let, co nás navždy opustil

náš tatínek a dědeček, pan

ALOIS SOUČEK

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují dcery Ilona a Eva s rodinami.

Vzpomínka

Nechce se tomu věřit, že od úmrtí našich drahých již uplynulo tolik
nezapomenutelných roků.

Dne 1. srpna 2007 nás oputila paní

ZLATA RŮŽIČKOVÁ

Dne 1. června uplynulo 25 roků od úmrtí
jejího prvního manžela, pana

BOHUMÍRA KRATOCHVÍLA

Dne 21. října to již bude 35 let, kdy nás opustil její tatínek, pan

ZDENĚK PROCHÁZKA

Těm, kteří na ně nezapomněli a měli je rádi, za vzpomínku děkuje
Veronika a Zdeněk – děti,

Miroslava Procházková – maminka a manželka.

Vzpomínka
Dne 17. července 2012 uplyne deset let od okamžiku, 

kdy nás navždy opustil pan

JIŘÍ ŠILHÁNEK
(*12. 6. 1925 – † 17. 7. 2002)

Svůj život zasvětil rodině, kinematografii a TJ Sokol.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Jak vzácné jsou šťastné časy…

Dne 29. června 2012 vzpomínáme již 35 smutných let,
kdy nás ve věku 21 let opustil náš syn, manžel, bratr, pan

JOSEF SVOBODA
ze Slavkova u Brna

Prosím všechny, kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Maminka, manželka, syn a sestra

Vzpomínka
Odešlas, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 3. srpna 2012 vzpomeneme 4. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

VERONA OSLÍKOVÁ
Dne 1. července by se dožila 86 let

S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami a pravnoučata Vojtíšek a Alžbětka.

Vzpomínka
Dne 1. července 2012 uplynou tři roky,
co nás navždy opustila naše maminka,

babička a prababička, paní

V Ě R A  L Á N Í Č KOVÁ

A dne 4. července uplyne 5 roků,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček

a pradědeček, pan

M I RO S L AV  L Á N Í Č E K
S láskou a úctou vzpomínají dcery Věra a Mirka s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové pří-
pojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 206 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.

AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
AUTODOPRAVA – PŘEPRAVA OSOB a zboží.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.

DARUJI zeminu, za odvoz. Lokalita Zlatá
Hora. Tel. 603 542 928.

KOUPÍM byt 2+1 ve Slavkově. Spěchá! Tel.
737 182 462.

PRONAJMU byt 2+1, 54,7 m2, ve Slavkově,
dům i byt po celkové rekonstrukci. Sklep,
parkovací místo. Blízko centra, klidná část
obce. Tel. 736 539 948.

PRODÁM kočárek MAXI COSI MURA, barva
Roasted Brown s velkou výbavou. V ceně je
sportovní sedačka Mura 4, korbička Mura
Dreami (barva Fantasy Green) + síťka proti
hmyzu, přebal. taška, 2x pláštěnka, adaptéry,
zimní fusak. Cena: 10 500 Kč, tel. 603 384 589

INZERCE

Dětský den u chovatelů
Dne 10. června se uskutečnil Dětský den,

který pořádali chovatelé ze Slavkova. I přes ška-
redé deštivé počasí, které bylo celý týden se Dět-
ský den vydařil. Původní suchá varianta byla vše
uspořádat na dvorku chovatelské haly, ale při
opravdu deštivém počasí se plán změnil na mo-
krou variantu. Na poslední chvíli jsme museli
vše přesunout do provizorních prostor. Celé od-
poledne bylo ve znamení her, malování na obli-
čej, přednášky o slepicích, králících, holubech.
Po splnění všech disciplín si děti zašli na párek
a limonádu, které připravil personál kuchyně.
Na závěr proběhlo slosování o stavebnice. 

Děkujeme za pochopení a trpělivost při stěho-
vání stanovišť na poslední chvilku do vnitřních
prostor. Děkujeme hlavně dětem za účast, která
byla asi 65 dětí. Takže děti přejeme vám krásné
prázdniny a za rok se těšíme na shledanou.
Vendula Andrlová, chovatelská org. Slavkov u Brna
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Program římskokatolické farnosti
Večerní nedělní mše sv. v červenci a srpnu budou v 19.00 hod.
30. 6. Kněžské svěcení Martina Kohoutka v 9.00 v Brně 
30. 6. Novokněžské požehnání a přivítání novokněze

v 19.00 v kostele v Hodějicích
5. 7. Slavné sliby sestry Terezky od Eucharistického Ježíše

v 10.00 v Praze 
7. 7. Primice Martina Kohoutka v Hodějicích ve 14.00 na

hřišti u sokolovny
8. 7. Slavná mše svatá novokněze Martina v 8.30 ve far-

ním kostele ve Slavkově 
11.–15. 7. Katolická charismatická konference Brno
11.–21. 7. Farní tábor Rakovecké údolí 
22.–28. 7. Pobyt SŠ mládeže v Tyrolských Alpách
14.–19. 8. Celostátní setkání mládeže ve Žďáře n. S.
18. 8. Pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou
23.–25. 8. Pěší pouť na Velehrad
26. 8.–1. 9. Pobyt mládeže v Tyrolských Alpách
26. 8. Hody v Hodějicích
2. 9. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích
8. 9. Zlatá sobota v Žarošicích
16. 9. Pouť na Lutrštéku
23. 9. Hody v Heršpicích a poděkování za úrodu
28.–30. 9. Pouť k Božímu Milosrdenství do Polska (Krakow)
28. 10. Svěcení oltáře a kostela v Hodějicích, biskup Vojtěch

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

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Obyčejná trnka

Ve dnech 11. až 14. června jsme se zúčastnili
farního zájezdu na Šumavu, do Bavorska a Ra-
kouska. První den byl věnován putování po Šu-
mavě. Úvodní zastávka byla v Prachaticích
v rodném městě sv. Jana Nepomuka Neumanna.
Po mši svaté a prohlídce krásného kostela jsme
přes historické náměstí přešli do rodného domu
světce, kde je dnes klášter a hospic. Místní ře-
holní sestra nám podala základní informace o his-
torii objektu a umožnila nám prohlídku domu.

Z Prachatic jsme projížděli středem Šumavy
se zastávkami na Horské Kvildě, Kvildě, Antý-
glu a Sušici. Procházky kolem Hamerského po-
toka a kolem řeky Vydry byly příjemným
doplněním odpoledního programu. 

Druhý den po noclehu, mši a snídani v Petro-
vicích jsme přes Dobrou Vodu cestovali do Ba-
vorska. V Dobré Vodě u sv. Vintíře je postaven
monumentální skleněný oltář. Výzdoba kostela
je doplněna i skleněnou křížovou cestou, obět-
ním stolem, betlémem a sochou sv. Vintíře.

První zastávka v Bavorsku byla v městě Re-
gensburgu s prohlídkou katedrály a historického
centra města. Cestou na ubytování v alpském
městečku Oberau jsme se zastavili na krátkou pro-
hlídku kláštera Benediktbeuern. Toto bylo jediné
místo, kde nám nepřálo počasí – poprchávalo. 

Třetí den byl programem nejbohatší. Po sní-
dani v hotelu nás páni řidiči odvezli do Gar-
misch-Partenkirchenu, kde po prohlídce
skokanských můstků s olympijským areálem na

nás čekala cesta soutěskou Partnachklamm. Di-
voká řeka a vodopády v soutěsce vykouzlily
v našich myslích nádherné vzpomínky na toto
místo. Následovala cesta pod nejvyšší horu Ně-
mecka – Zugspitze s procházkou kolem alp-
ského jezera Eibsee. Odsud jsme po odpolední
prohlídce historické části Partenkirchenu,
zámku Linderhof a města Oberammergau, kde
se každých 10 let pořádají monumentální paši-
jové hry, zamířili do kláštera Ettal, a zde jsme
denní program zakončili mší svatou v pěkné mo-
derní kapli.

Poslední den byl zaměřen na Rakousko, a to
na město Innsbruck a poutní místo Eben –
u svaté selky Notburgy. V Innsbrucku měl každý
možnost vychutnat si toto krásné alpské město,
které mimochodem dvakrát hostilo zimní olym-
pijské hry a je stejně jako Garmisch-Partenkir-
chen jedním ze čtyř měst, kde se na přelomu
starého a nového roku koná legendární turné
čtyř můstků. Posledním místem na cestě domů
bylo poutní místo Eben, kde jsme náš poutně-
poznávací zájezd zakončili mší svatou s podě-
kováním za vše, co jsme mohli společně prožít.

Na závěr je na místě složit velký dík otci Mi-
lanovi a paní Hrdové, kteří se lvím podílem za-
sloužili o zdárný průběh zájezdu. Milé bylo, že
oproti původním předpovědím počasí, kdy byly
avizovány takřka souvislé vytrvalé deště, bylo
počasí pro takovýto zájezd jako stvořené. Polo-
jasno, místy krásně slunečno, a když pršelo, tak

Farní zájezd na Šumavu, do Bavorska a Rakouska
vždy jen když jsme sedli do autobusu k přejezdu
na další místo trasy našeho putování.

Za všechny (věřím, že spokojené) účastníky
farního zájezdu Ing. Pavel Galata

Malý rybníček ospale odpočíval v poledním
vedru. Na leknínovém listu seděla žába a po-
zorovala dlouhonohou vodoměrku, která se
bezstarostně klouzala po vodě. Za chvíli se jí
dostane na dosah a žába ji bez velké námahy
schlamstne. O kousek dál vrhal potápník zami-
lované pohledy na krásnou potápnici. Neměl
odvahu jí o své lásce povědět, a tak se spokojil,
že ji obdivoval na dálku. Na břehu, jen malinký
kousíček od vody, umírala žízní jedna malá ky-
tička. Nemohla se dostat k vodě, přestože byla
tak blízko. Vyčerpané kořínky už nemohly dál.
Zato malá muška se topila. Nedávala pozor
a spadla do vody. Teď jí křídla ztěžkla vodou
a neměla sílu se vznést. Voda ji už už pohlco-
vala.

Nad rybníček sahala svými větvemi trnka.
Na špičce nejdelší větve, která dosahovala nad
vodu, visel tmavý a nalitý plod. Právě dozrál,
a tak se utrhl a spadl do rybníčku. Bylo slyšet
tiché šplouchnutí, které skoro zaniklo v bzu-
čení hmyzu. Ale v tom okamžiku, kdy trnka
slavnostně a důležitě spadla do vody, se po hla-

dině rozeběhla vlnka, jako když se rozvíjí květ.
A po ní následovala druhá, třetí, čtvrtá ...

Vodoměrku vlnky odnesly z dosahu chtivé
žáby. Potápníkem smýkly k potápnici 

a potápník se jí nechtěně dotkl. Oba se vzá-
jemně omlouvali tak dlouho, až se do sebe za-
milovali.

První vlnka šplíchla na břeh a pokropila umí-
rající kytičku. Druhá vlnka s sebou vzala
mušku a odnesla ji na stéblo trávy, kde si mohla
osušit křídla.

Kolik životů změnilo pár bezvýznamných
vlnek? 

„I v malých začátcích jsou ukryty velké mož-
nosti.“ (J. Kratka)

„Někdy se musíme dostat do těžkých život-
ních situací, abychom potkali své přátele.“ (J.
Kratka)

„Neříkej bližnímu: ,Přijď jindy,‘ když právě
teď mu můžeš pomoci.“ (Bible, překlad B21 -
Přísloví 3,28)

„Jedině ty, můj Bůh, mě můžeš zachránit
a tobě mohu s jistotou a bez obav důvěřovat.
Dáváš mi, Hospodine, svou sílu a radost, při-
pravil jsi mi spasení.“ (Bible, překlad SNC –
Izajáš 12,2)

Všem čtenářům přejeme klidnou dovolenou
(ať už s rodinou nebo s přáteli) a Boží ochranu
při cestování po celý čas prázdnin.

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
i v měsíci červenci na sobotní bohoslužby ko-
nané 7. a 21. 7. na adrese Lidická 307, Slavkov.
Začínáme v 9 hodin společným studiem Božího
slova a od 10.30 hod. následuje úvaha nad bib-
lickým textem. 

Kontakt na tel.: 775 789 034 (kazatel Libor
Škrla) http:// www.casd.cz

JINLONG CLUB ČERVENEC
Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
6. 7. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B 
7. 7. DJ Tublat and DJ Dave  Oldies music 80´ 90´ léta

14. 7. DJ Tačůůůd and Čárifu(c)k - Rockotéka Live (show)
20. 7. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
21. 7. DJ CORONA/ Dance/Club/House/Techno/ R&B/

Rock
28. 7. DJ MIKE  / Dance/Club/House/Techno/ R&B

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Vycházka kolem vody
Ve dnech začíhajícího léta můžeme sledovat

při procházce kolem slavkovských vod rodící se
život. Než přejdeme můstky k rybníku, můžeme
pozorovat mláďata slípky zelenonohé vyhřívající
se na sluníčku či na průzkumu ve vodě. Jejich ro-
diče jsou poblíž, ale při vyrušení hledají úkryt
v rákosí. Na Litavě zase vyčuhuje ondatra ze své
nory. Tyto chlupaté tvory můžeme pravidelně
vídat prohánějící se po Litavě s kusem trávy
v čumáku, které, když vás zahlédnou, zmizí pod
hladinou. V zadní části rybníka sedí labuť na
hnízdě a zahřívá vajíčka. Samec plave poblíž
a při pocitu nebezpečí dává najevo syčením
a zvednutím křídel, že svou rodinu chrání. 

Když se procházíme kolem nového biocentra
můžeme zahlédnout pobíhat okolo vody kulíky
i vodouše. Jejich pískání však přehluší řvoucí
čejky chocholaté, které se u nás ve Slavkově
hojně zabydlují. 

Na mokřadu Šámy vás uvítá žabí koncert.
Hlavními zpěváky jsou skokani zelení. Mezi ob-
vyklými obyvateli jsou také hnízdící labutě.
Tady k radosti kolemjdoucích už šest malých
tvorečků plave pod ochranou mámy a táty. Po-
travy tu mají hojně a po opětném napuštění mo-
křadu vesele plavou po hladině a uždibují kousky
trav. Když jsou unaveni, máma je schová pod
křídly a sveze po hladině. Odpočívají nerušeně
na ostrůvku u hnízda. Věra Kohoutková

Labutí rodinka Foto: V. Kohoutková
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Mistr Jan Hus, v naději slúha
Boží, všem věrným Čechóm,
jenž Pána Boha milují a budú
milovati, žádost svú vzkazuje,
aby Pán Buoh dal ji v svej mi-
losti přebývati i skonati a v ra-
dosti nebeskej na věky
přebývati. Amen.

Věrní a Bohu milí páni
a panie, bohatí i chudí! Prosím
vás a napomínám, abyste Pána
Boha milovali, jeho slovo vele-
bili a rádi slyšeli a plnili. Prosím
vás, aby pravdu Boží, kterúž
sem vám z Božieho zákona
a řečí svatých psal a kázal,
abyste drželi; prosím také, ačby kto ode mne
slyšal na kázání neb súkromě co proti pravdě
Božie, aneb abych kde psal (jenž dúfám Bohu
toho nenie), aby toho nedržal. Prosím také, ač
by kto vídal mé lehké obyčeje v mluvení neb
v skutciech, aby se jich nedržal, ale aby za mě
Boha prosil, aby mi Buoh račil odpustiti. Pro-
sím, aby kněžie dobrých obyčejóv m ilovali
a velebil, a je ctili, a zvlášče, jenž pracují v slově
Božím. Prosím, aby se varovali lstivých lidí
a zvlášče kněží nehodných, o nichž die spasitel,
že jsú v rúše ovčiem a vnitř vlci hltaví. Prosím,
aby svej chudině milostivě činili a pravě jie zpra-
vovali. Prosím měščenuov, aby své obchody
právě vedli. Prosím řemeslníkóv, aby věrně své
dielo vedli a jeho požívali. Prosím sluh, aby
svým pánóm a paniem věrně lúžili. Prosím mi-
stróv, aby jsúce dobře živi, své žáky věrně učili,
najprvé, aby Boha milovali, pro jeho chválu učili
a pro prospěch obce a pro své spasenie, ale ne
pro lakomstvie, ni pro světské zvelebenie. Pro-
sím student&oacut e;v i žákuov jiných, aby mi-
stróv svých v dobrém poslúchali i následovali,
a aby se pilně pro Boží chválu a pro spasenie

své i jiných lidí učili. (…)

Prosím vás také, aby za JMt
Římského a Českého krále Pána
Boha prosili, i za královú svú,
i za pány, aby milý Pán Buoh
s nimi přebýval v milosti nynie
a potom v věčnéj radosti.

Psal sem list tento vám v ža-
láři v okovách, čekaje na zajtřie
na smrt odsúzenie, maje plnú na-
ději v Bohu, abych pravdy Boží
neustupoval, a bludóv, kteréž na
mě křiví svědkové svědčili,
abych se neodpřísahal. Kterak se
mnú Pán Buoh milostivě činil
a se mnú jest v divných pokuše-
ních, poznáte, až se u Boha v ra-

dosti z jeho milosti shledáme. O mistru
Jeronymovi mém milém tovařišovi nic neslyším,
než že jest v těžkém vězení smrti čakaje, jako
i já, a to pro svú vieru, již jest statečně Čechóm
ukazoval; a Čechové naši najukrutnější nepřie-
telé dali nás jiným nepřát elóm v moc a v vě-
zení. Prosím, aby za ně Pána Boha prosili. Také
prosím vás, zvlášče Pražané, aby na Betlém (tj.
kapli) laskavi byli, dokud Pán Buoh popřeje, aby
tu Božie slovo kázali. Pro to miesto ďábel se roz-
hněval a proti němu faráře a kanovníky zbudil,
spatřiv, že se jeho královstvie v tom miestě ru-
šilo. Dúfámť Pánu Bohu, žeť to miesto zachová
do své vóle, a učiní v něm prospěch většie skrze
jiné, než skrze mne nestatečného učinil. Také
prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím
tlačiti nedali a pravdy každému přáli. Dán list
pondělí v noci před svatým Vítem, po dobrém
angelu.

List psaný z Kostnice, 10. června r. 1415,
z vězení v klášteře bosáckém.

Z knihy Bohumila Mareše „Listy Husovy“, 2.
vydání družstvem „Samostatnost“, Praha r. 1901
vybral

Milan Vostřel, farář Církve čsl. husitské

Beseda o Číně
Přijměte letní pozvání na pořad „Byli jsme

v zemi květů“ aneb 60 let od historického zá-
jezdu Armádního uměleckého souboru Víta Ne-
jedlého v Číně. Jde o vzpomínky účastníka
z půlročního zájezdu a koncertování od severu
až k jihu Číny.

Při besedě o tehdejším zájezdu zazní čínské
písně a skladby a zhlédneme i krátký doku-
mentární film z pobytu účastníků. Přednese
a zazpívá, s doprovodem kytary, p. Jaroslav
Málek, donedávna externista Státní opery An-
tonína Dvořáka v Ostravě.

Srdečně vás zve v úterý 24. července od 18
hodin do Husova sboru, ul. Jiráskova 959 ve
Slavkově u B., Milan Vostřel, farář Církve čsl.
husitské. Vstupné dobrovolné. Program pořadu
obdržíte při vstupu do sálu. MiV

Veškerému národu českému

Husův „portrét“ od neznámého
mistra 16. století Repro: Wikipedia

V sobotu 2. června se na kůru kostela Vzkří-
šení Páně ve Slavkově u Brna konaly závěrečné
zkoušky frekventantů tříletého kurzu pro varha-
níky. Než se dostanu k samotným zkouškám, do-
volte mi malou rekapitulaci. Kurz pořádala
brněnská jednota Musica sacra ve spolupráci se
slavkovkým děkanstvím. Určen byl pro stávající
varhaníky, začínající varhaníky a ty, kteří se
chtěli varhaníky stát. Díky intenzivní propagaci
a příkladné podpoře děkana Mgr. Milana Vavra
se slavnostního zahájení kurzu 17. října 2009 zú-
častnilo více než čtyři desítky zájemců. Kurz
probíhal jednou za měsíc v sobotu (s výjimkou
prázdnin). Začínalo se modlitbou a duchovním
slovem P. Jaroslava Horáka z Dambořic, poté
probíhala výuka teoretických předmětů (9–11)

a hry na varhany (11–13). Přednášelo se v sále
farního úřadu – předseda jednoty Musica sacra
PhDr. Mgr. Willi Türk vyučoval liturgiku,
PhDr. Ing. Karol Frydrych úvod do gregorián-
ského chorálu, hudební nauku, harmonii, nauku
o varhanách a dějiny katolické chrámové hudby.
Teoretické předměty byly zakončeny písemným
testem. Na kurzu účinkovali i dva vzácní hosté –
světově uznávaný hudební historik a badatel
prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (20. března 2010),
který přednášel o hudbě po Tridentském koncilu,
a emeritní předseda jednoty Musica sacra
PhDr. Karel Cikrle (26. března 2011), jenž ho-
vořil na téma principy a zásady výběru písní
a zpěvů při liturgii. Willi Türk s účastníky taktéž
nacvičoval různé liturgické zpěvy. Dvouhodi-
nová dotace na řízení sboru byla v režii
PhDr. Petra Hlaváčka. 

Pro výuku druhého vyučovacího bloku věno-
vaného varhanní hře byli elévové rozděleni dle
hráčských dovedností do skupin k lektorům:
MgA. Davidu Postráneckému, Janu Šprtovi,
PhDr. Ing. Karolu Frydrychovi, PhDr. Mgr. Willi
Türkovi, MDDr. Olze Frydrychové a Svatavě
Barákové. Výuka prvních čtyř skupin probíhala
na kůrech ve Slavkově u Brna, Křenovicích, Ša-
raticích a Heršpicích. Zbývající dvě skupiny
měly výuku ve slavkovské kapli a v přednáško-
vém sále. Hlavním cílem bylo zdokonalit tech-

niku hry elévů a systematicky budovat repertoár
jednotného kancionálu. Stranou nezůstal ani kla-
sický repertoár varhanní literatury či výuka im-
provizace. Po uplynutí daného ročníku se konaly
postupové zkoušky, jichž se zúčastnili i přizvaní
nezávislí odborníci: prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.
a MgA. Ondřej Múčka. Tak jak se měnil počet
frekventantů (kurzem jich prošlo kolem šesti de-
sítek), měnilo se i lektorské obsazení – po
prvním roce odešel Jan Šprta, o rok později
MDDr. Olga Frydrychová. V posledním roce po-
sílil řady lektorů Bc. Ivo Prchal. 

Na závěrečné zkoušky se dostavilo dvacet osm
elévů, z nichž dvacet ji složilo úspěšně, ti dosta-
nou kvalifikační osvědčení kantora skupiny D,
které platí ve všech diecézích ČR (viz Acta cu-
riae episcopalis Brunensis, Brno 1996, č. 10).
Kvalifikaci je možné získat i dodatečně na Zá-
kladní umělecké škole se zaměřením na církevní
hudbu v Brně, Smetanova 14. Účastníky zkou-
šela komise ve složení: prof. PhDr. Jiří Sehnal,
CSc., MgA. David Postránecký, PhDr. Karel
Cikrle, PhDr. Mgr. Willi Türk, PhDr. Ing. Karol
Frydrych, Bc. Ivo Prchal a Svatava Baráková. 

Dvacet kvalifikovaných varhaníků je beze-
sporu nemalým vkladem do regionu. Lze si jen
přát, aby tento kurz byl pro ně impulzem k dal-
šímu, nejlépe celoživotnímu vzdělávání. 

Karol Frydrych

Kurz pro chrámové varhaníky ve Slavkově u Brna

Den dětí v domě hobby
V pátek 1. června proběhl v domě hobby –

malířské potřeby den dětí. Zapojil se celý pra-
covní tým, který dětem maloval obrázky na ob-
ličej, rozdával dárky a balonky.

Trpělivému doprovodu ulehčil čekání ob-
čerstvením. Děkujeme všem návštěvníkům,
malým i velkým, a těšíme se na vás v Hradební
ulici (souběžná s ulicí Boženy Němcové),
vedle parkoviště pod náměstím. jz

Den dětí Foto: archiv

Kurz pro varhaníky Foto: archiv autora
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O neděli 27. května měli slavkovští členové
brněnského plaveckého oddílu Fides jasnou před-
stavu mnoho týdnů předem. Byl znám termín ote-
vření koupaliště a také bylo jasné, že tento den
malebný slavkovský areál ještě rozhodně nebude
praskat ve švech. Nezvykle rušno zde bylo tento-
krát již před šestou hodinou. Devět slavkovských
plavců si předsevzalo ve svém domácím prostředí
zdolat slavný anglický kanál.

Vzdálenost mezi anglickým Shakespearovým
mysem a francouzským Cap Gris Nez představuje
672 bazénů. Podle anglických pravidel se plavci
střídají po hodině a záměna pořadí není dovolena.
Čtenáře není třeba napínat. Vlny sice nedosaho-
valy úrovně těch mořských, teplota vody však
byla velmi autentických 18 °C. Žádná překážka
pro renomované členy mistrovského kolektivu.

Za 14 hodin a 22 minut bylo hotovo. Odhad paní
Jitky Pospíšilové zněl na čas 14:25 a tak se nabízí
otázka, zda by si při odhadu vedl stejně dobře Pro-
gnostický ústav akademie věd. Dalších 15 členů
oddílu si rovněž vyzkoušelo hodinovku. Zde se

podle očekávání prosadila korunovaná královna
českého zimného plavání Eliška Novotná s výko-
nem 3900 metrů. Ještě o 800 metrů lepšího výkonu
dosáhla česká reprezentantka Magda Okurková,
jedna ze tří našich plavkyň, která na krátkém ba-
zénu zvládne 5 km v čase pod jednu hodinu. Všem
chutnal dokonalý zabijačkový guláš pana Zdeňka
Kyjovského. Toho v přímém hodinovém souboji
porazil vnuk dr. Petr Kozmon o velmi přijatelných
1300 metrů. V dokonalém jarním počasí se tak
zřejmě zrodila nová tradice. Pro příští rok se prý již
připravuje soutěž nejméně dvou štafet.

Plavce nyní čekají soutěže českého poháru
v dálkovém plavání. Příští soutěží bude ve Slav-
kově tradiční republikové mistrovství v zimním
plavání, uskuteční se 13.října.

Úplně jsem vám zapomněl napsat členy vítězné
slavkovské štafety. Tak tady jsou: Vlaďka Fialová,
Hana Matýšková, Jana a Svaťa Matuštíkovi, Jitka
a Jura Pospíšilovi, Zdeněk Kyjovský, Antonín Pa-
véska a Ladislav Steskal.     

Martin Dubina

Slavkovské plavání potvrzuje svůj vzestup

Ve dnech 12.–14. června se v golfovém re-
sortu Austerlitz uskutečnilo již 15. mistrovství
České republiky seniorských družstev ve hře na
jamky pod patronací společnosti TART a.s.
a shodou nikoliv náhod majitel bydlí přímo ve
Slavkově.

Jedná se o vcelku náročnou soutěž, kdy ve
třech dnech je nutno odehrát mnoho vzájemných
utkání zúčastněných družstev dle nasazení v pa-

vouku (obdobně jako v tenise), takže Slavkov již
potřetí za sebou byl obohacen zhruba o 140 se-
niorů a seniorek. Tito byli rozptýleni po slav-
kovských hotelích, čímž v okurkové sezoně před
prázdninami trochu potěšili místní hoteliéry. 

Letos navzdory předpovědím meteorologů
byl Slavkov uchráněn před deštěm a bouřkami,
takže program soutěže proběhl dle předpokladu
organizátorů a odpoledne ve čtvrtek mohly být
dekorovány vítězná družstva za účasti prezi-
denta ČSGA pana Rostislava Jozífka. 

V pánské kategorii se vítězem stalo družstvo

Karlových Varů, což nebylo zase tak velké pře-
kvapení, ale v soutěži žen se mistrem republiky
stalo družstvo našeho klubu Golf Club Austerlitz
ve složení: paní Hůrková, Kovářová, Janstová,
Resová a Kratochvílová. Moc blahopřejeme.

Všichni přítomní ze všech koutů naší golfové
republiky velice oceňovali atmosféru Slavkova,
příjemné prostředí, a to nejen na golfu, nýbrž ve
všech částech našeho města. Doufejme, že
i z této akce se do budoucnosti stane stálice,
která se každoročně bude konat zde, ve Slav-
kově u Brna. or

Mistrovství ČR do 23 let
v plážovém volejbalu

Mistry ČR v plážovém volejbalu mužů se
ve Slavkově u Brna 17. června stali David
Lenc a Michal Finger, mezi ženami překva-
pivě Eliška Gálová a Tereza Vaňková. Obě
dvojice si tímto zajistily účast na ME do 23 let,
které se koná v červenci v nizozemském Assenu.

Zatímco mezi muži si D. Lenc–M. Finger po-
hlídali svoje nejvyšší nasazení a titul vybojovali,
kdy ve finále jednoznačně přehráli Tomáše Váňu
s Ondřejem Perušičem, velkým překvapením
skončil finálový zápas žen, kde nasazené dvojky
E. Gálová–T. Vaňková přehrály naše úspěšné re-
prezentantky M. Bonnerovou a B. Hermanno-
vou, které nedávno vybojovaly 5. místo na ME.

Bronzové medaile si mezi muži vybojovala
domácí slavkovská dvojice Petr Doubravský
–Tomáš Biječek, mezi ženami Nikola Vanda-
sová a Adéla Machová. lk

Mistryněmi ČR hráčky Slavkova!
Vítězné družstvo žen Foto: S. Prauzek Vítězové 15. mistrovství ČR Foto: S. Prauzek

Dálkoví plavci na koupališti ve Slavkově Foto: R. Lánský

Stupně vítězů – muži Foto: archiv BV

Stupně vítězů – ženy Foto: archiv BV
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Už po čtrnácté mohli bajkeři ze Slavkova
a okolí zažít neobyčejné noční dobrodružství na
horských kolech. Tentokrát se jelo v lesích Mo-
ravského krasu. První startovací hvizd zazněl
v osm hodin večer v hospodě U Willyho v Bu-
kovince. Krátké, ale náročné zahřívací kolečko
bylo první zkouškou na 62 kilometrů dlouhé
trati. Do půlnoci odstartovalo celkem 14 smíše-
ných a 30 mužských dvojic a 5 běžců. 

Závodníci se mohli těšit na dvě občerstvovací
kontroly. První z nich si vychutnali po 26 kilo-
metrech v Ruprechtově na PomeRanchi. Na 44.
kilometru všichni uvítali další zastavení, a to na

Je za námi 14. ročník festivalu Folk a country
na zámku, který proběhl v jiném termínu
v rámci „Dnů Slavkova.“ Proti loňskému roč-
níku byla zastřešena scéna. I výběr účinkují-
cích byl dobrý. 

Letos se opravdu nevyvedlo počasí. Celý den
byly dešťové přeháňky a nepřestaly i během
koncertu a navíc bylo citelné chladno. Mohl
bych napsat, že v tom případě je návštěva 150
posluchačů úspěch, ale co naplat, čekali jsme
víc.

Koncert zahájila brněnská folková legenda,
kapela Folk team. Pánové hráli v sestavě v jaké

Folk a country na nádvoří zámku
si je pamatuji řadu let plus s mladými hosty.
Šlapalo jim to a zahráli jak své známé pecky
tak novinky a diváci si vynutili dva přídavky.

Svým vystoupením o přestávkách zaujal
slavkovské publikum svým vtipným průvod-
ním slovem i písničkami folkový bard Pepa
Štross.

Poutníci, kteří hráli druzí, svým výkonem
neudělali ostudu a dokonce zahráli premiérově
první větu koncertu „Čtyři roční období“ od A.
Vivaldiho. I my jsme byli donuceni k přídavku.

Skupina Devítka je folková kapela, jejímiž
tahouny jsou manželé Brožovi, kteří řadu let

hráli s Pavlem Lohonkou „Žalmanem.“ I oni se
setkali s velkým ohlasem publika.

Závěr večera patřil legendě české country
hudby, skupině Rangers. Z jejich nejslavnější
sestavy přijel sice jen Honza Vančura, ale stálo
to za to. Myslím si že to byla velká třešnička
za celou akcí a posluchači si s Rangers zpívali
skoro celý jejich repertoár.

Chtěl bych poděkovat Městu Slavkov u Brna
za přízeň, kterou této přehlídce věnuje a do-
ufám, že i přes menší letošní návštěvu podpoří
tuto akci i v příštím roce.

Zdraví vás Jiří Karas Pola

Letošní Suicidal Night Trophy se opět vydařil
Macoše. Odtud pokračovalo 18 km stoupání až
do cíle, chatkového tábora u Protivanovského
rybníka. Odměnou za překonání všech úskalí
v podobě přízemních mrazíků, náročného terénu
a únavy byl výborný gulášek a hořící krb.

Sobotní vyhlášení výsledků doprovázelo slu-
nečné počasí a uvolněná nálada. Nejlepších vý-
konů v kategorii mixů dosáhli Soňa Vlachová
a Martin Ouda, kteří zvládli projet celou trať za
5 hodin a 6 minut. Kategorii mužů ovládli Marek
Zachoval a Petr Žižlavský s časem 4 hodiny a ne-
celých 17 minut. Běžcům Ondrovi Fialovi a Vla-
danu Hanákovi se podařilo absolvovat 42

kilometrů terénem za úctyhodných 7 hodin a 41
minut. Obdiv patří také obhájcům loňského ví-
tězství, kteří letos absolvovali celou trasu na
„skládačkách“. Gratulace si však zaslouží
všichni, kteří našli odvahu vydat se na noční
dobrodružství a posunout tím své hranice.

Noční přejezd by se neobešel bez přispění
sponzorů a všech, kteří pomáhali s přípravou
a organizací. Tímto jim ještě jednou děkujeme.

Veškeré fotografie, mapy i celkové výsledky
Suicidal Night Trophy 2012 můžete nalézt na
stránkách www.austerlitz-adventure.cz.

Austerlitz Adventure, o.s.

Poutníci Foto: B. Maleček Folk team Foto: B. Maleček

Suicidal Night Trophy Foto: 5x archiv AA

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz
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Slavkov u Brna, Za Branou 279

• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 10–16 h

tel./fax: 544 227 555
mobil:  777 769 975

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

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

ˇ

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

Prodej
• bylinné přípravky

pro děti i dospělé

• vitaminy, minerály

• výrobky Aloe vera

• měření glykémie

• konzultace
a poradenství

Hrozí nám:
• sluneční alergie
• klíšťata – borrelie

a další zdravotní problémy.

To vše pomáhají řešit výrobky
MUDr. Jonáše

Nadešel cas prázdnin
a sluníckaˇ

Naše děti, tak jako všechny děti na světě, mají
také svůj svátek a ten jsme patřičně oslavili.
Přálo nám i počasí, a tak si děti skvěle vychut-
naly soutěžní stanoviště, která byla nachystána
v aleji. S radostí plnily různé úkoly a všichni, i ti
nejmenší, to zvládli skvěle a moc je to bavilo.
Pak museli hledat a sledovat šipky, které je do-
vedly k sladkému pokladu – zmrzlině, která byla
moc příjemným zakončením této akce. A pro-
tože prvním červnem se k nám začalo pomalu
kotoulet léto a konec školního roku, ke kterému
neodmyslitelně patří výlet, chci psát právě
o něm. Tak tedy, ráno jsme se všichni sešli s ba-
ťůžky na zádech a v sváteční náladě. Jásot, který
nastal, když děti spatřily autobus, je doslova ne-
popsatelný. Paní učitelky sotva stíhali korigovat
nastupování, jak už každý toužil sedět uvnitř. Po
krátkém zmatku nastal ale vytoužený okamžik,
jelo se. Kam? Že jsem vám to neřekla? No přeci
na Jalový dvůr. Tam už na nás čekala paní, která
nám představila různá zvířátka – koně, králíčky,
koťátka, kravičku, lamu, prasátko, oslíky, pej-
sky,… která si děti mohly i pohladit a která se
jim líbila, ale největší úspěch sklidila ovečka Pa-
lačinka. Pak následovala svačinka a po ní vrchol
našeho programu – děti si zajezdili na konících,
ponících i na oslíkovi! To bylo něco panečku!
A všichni jsme si to užili a nikdo se nebál, do-
konce ani Vítek se nelekl, když pod ním začal
oslík hlasitě hýkat a dožadovat se pauzy, která
ho již zanedlouho čekala. Nakonec jsme se tedy
vraceli příjemně unaveni, ale moc spokojeni, au-

V pátek 1. června se všichni zamě-
stnanci akciové společnosti LIKO-S
ze Slavkova u Brna sešli na slavno-
stním startu nového firemního vizuál-
ního stylu. Lidé z týmu LIKO-S jsou
veselí, dynamičtí, pokrokoví a spo-
lečnost LIKO-S právě vstupuje do
nejkrásnějšího věku. Tyto skutečnosti
podtrhuje nový vizuální styl, který je
stejně jako firma LIKO-S silnější než
kdykoliv předtím. Logo má tvar glóbu a působí
mezinárodně. Je sebevědomé, ale zároveň pů-

RESTAURACE
ZÁMECKÁ VINÁRNA
Vás srdečně zve na

V sobotu 14. července se
v Zámecké vinárně U Edy koná letní
grilování (kýta, steaky, klobásky…), 

podáván bude i Edův zvěřinový guláš.
Začátek akce je v 18 hodin, po celý 
večer k tanci a poslechu bude hrát

country kapela Na starý kolena
s frontmanem Slavkovákem Milanem
Žižlavským. Rezervace: 724 145 627

Na vaši návštěvu se těší Eda Andrla
s kolektivem

LETNÍ
GRILOVÁNÍ

tobusem do Slavkova, kde už na nás čekal vý-
borný oběd.

Jak je vidět, i v tomto letním měsíci nezahá-
líme, a tak jsme se mohli těšit i na canisterapii,
což znamená, že k nám zavítali tři šikovní
pejsci, se kterými se děti mohly mazlit, lézt
s nimi tunelem, česat je, dát jim piškot, ale i udí-
let jim různé povely, na které pejsci reagovali.
Obě strany, naše děti i pejsci z toho měli ob-
rovskou radost. A máme se stále na co těšit,
třeba na pasování předškoláků, spojené se spin-
káním dětí ve školce a farní den, tak krásné léto
všem! Za KMŠ Karolínka p. uč. Petra Spálová

Oslava Dne dětí v KMŠ Karolínka

Školní kuchyně Křesťanské mateřské školy
Karolínka ve Slavkově u Brna nabízí obědy ve-
řejnosti přímo ve školní jídelně KMŠ. Dopo-
sud byla možnost odebírat obědy cizími
strávníky pouze do jídlonosičů. Stravenky je
možné zakoupit u vedoucí stravování v kance-
láři kuchyně (jidelna@kms.karolinka.cz,
731646795). Cena za jeden oběd je 48 korun.
Obědy se v jídelně vydávají v době od 11.30
do 12.15. Provoz kuchyně bude přes prázd-
niny přerušen od 30. 7. do 31. 8. 2012. 

sobí mile a skromně. Stejně tak by
chtěl působit i tým LIKO-S. Uprostřed
nového loga je svítící jádro, které sym-
bolizuje firemní filozofii, která
všechny ve firmě spojuje. K ní se při-
mykají další barevné dílce, které před-
stavují jednotlivé divize. 

Akciová společnost LIKO-S ze
Slavkova u Brna letos oslaví 20. výročí
od svého založení a díky své moderní

a kvalitní produkci patří mezi přední evropské
dodavatele. tz

Nový vizuální styl společnosti LIKO-S  

Jarní výsledky
Ivana Křivánka

Na mistrovství světa historických kol (velo-
cipedů) v belgickém Gentu obsadil Ivan Kři-
vánek druhé místo na krátké trati 800 metrů.
Stejné druhé místo mu patřilo i na Mistrovství
ČR velocipedistů. Nová dresína nesplnila oče-
kávání a na finále byl použit starý osvědčený,
ale pomalejší model. Konkurence byla sku-
tečně lepší a po 4 titulech mistra světa přibyl
titul vicemistra světa i České republiky. Počá-
teční zklamání protagonisty tohoto sportu už
přešlo a blížící se další akce budou snad už jen
lepší a lepší!

Pod patronací brněnské firmy Tenergo Brno
a.s. budeme dále organizovat další akce: v ne-
děli 3. června přehlídka a jízda pěti kusů rů-
zných dresín v Šaraticích na běhu kolem
Mohyly míru a v sobotu 9. června bude při
akci – Pelhřimov město rekordů pořádána ve-
řejná akce – kdo nejrychleji ujede na dresíně
100 metrů – včetně předání cen nejlepším!

16. června pořádáme na velodromu akci
„Brněnské rekordovál“ – Ivan Křivánek pojede
na dresíně hodinovku - pokus o zlepšení svého
vlastního rekordu!

Pokračování Mistrovství ČR velocipedů ve
Velké Bíteši na 14 km a anglickou míli v neděli
24. června bude vyvrcholením jarní části pů-
sobení účinkování na dresíně! TK

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Na Jalovém dvoře Foto: archiv školy



okénko
Rady do zahrady – červenec

Zveme vás na cvičení s plaváním na letním
koupališti pod vedením Mgr. Jany Sekerkové.
Začínáme v pondělí 2. července od 10 hodin
a pokračujeme desetkrát vždy ve všední dny
v dopoledních hodinách. Vedení TSMS nám
opět vyšlo vstříc a poskytlo nám značnou slevu.
Za poplatek členové SD ČR 200 Kč, ostatní
250 Kč obdržíte slevenku k návštěvě koupa-
liště. Podmínkou k získání slevy je účast na
všech deseti cvičeních. 

Ve spolupráci s cestovní kanceláří For Line
Tour v Brně opět pořádáme ozdravný pobyt
u moře v italském Bibione. Zájemci se ještě
mohou přihlásit na termín 7. – 16. září, kde je
cena 2 950 a 150 Kč pojištění. Účastníci si
mohou připlatit výlety do okolí Benátek. Cenu
zájezdu je nutné uhradit do konce července.
Bližší informace v naší kanceláři v dětské části
polikliniky. 

Na rozdíl od jiných států, u nás nemáme jed-
notné ceny léků. Nepodařilo se to prosadit, pro-
tože v tržním hospodářství jsou léky zbožím
a farmaceutické koncerny a lékárenské řetězce
měli větší váhu. Na pomoc zejména seniorům,
kteří hledají lékárnu s nejnižšími doplatky,
vznikl nový internetový portál „doplatky.eu“.
Jeho partnerem se stal časopis Doba seniorů,
který vydává Rada seniorů ČR. Když zadáte do
vyhledávacího okénka název léku a město, mů-
žete rychle zjistit cenu a doplatek. Do projektu
nejsou zapojeny všechny lékárny a zatím nena-
leznete ani všechny léky. Ale doplňovat údaje
z různých míst ČR mohou i zákazníci lékáren.
Na tel. č. 511 115 498 můžete operátorovi sdě-
lit své poznatky o nákupu léků a tak pomoci ak-
tualizovat nahrané údaje. 

Naše tělo obsahuje 60 % vody, kterou mu-
síme stále doplňovat, aby nedocházelo k dehy-
drataci. Ztráta 2–3 % tekutin snižuje naši
výkonnost až o 20 %. Tekutiny potřebujeme
pro přeměnu živin v energii, pro vyplavování
zplodin z trávení, dobrou funkci ledvin, jater,
krevního oběhu a svalů. Voda pomáhá regulo-
vat tělesnou teplotu a zabraňuje přehřívání
a úpalu. Musíme na to myslet zejména v létě,
kdy se více potíme, cítíme se unaveni, bolí nás
hlava – stačí se napít čisté vody. Říká se, že
hlad je převlečená žízeň, a nedostatek tekutin
vyvolává pocit hladu. Správně bychom však
měli dodržovat pitný režim a doplňovat teku-
tiny po celý den. To platí zvláště u dětí, seniorů
a diabetiků. Doporučuje se čistá voda, ochu-
cená citronem, ovocné čaje, řídké zeleninové
polévky, střídání minerálek. Vyzkoušejte zele-
ninové šťávy, nebo doma vylisované šťávy
z čerstvého ovoce neslazené a naředěné vodou.
Ke kávě a černému čaji si dejte ještě vodu. Ne-
vhodné jsou barevně lákavé limonády a džusy,
které obsahují málo ovocné složky, ale jsou
hodně sladké. Oblíbeným nápojem Čechů je
pivo, které obsahuje vitamíny a hořčiny
z chmele, ale také sacharidy z ječmenného
sladu. Energetická hodnota jednoho litru piva
je 1300–1500 kcal, to odpovídá 2 krajícům
chleba, asi 42 g sacharidů, což jsou 4 výměnné
jednotky a to je celá večeře pro diabetika. Zís-
kaná energie se spálí hodinovou chůzí, nebo
tancem. Řidiči by měli mít na zřeteli, že játra
odbourají alkohol z jednoho piva za 2–3 ho-
diny. Doporučuje se tedy jedno malé po večeři
a nemusíte brát prášky na spaní. 

Pěkné léto a kdo zdravě pije, ten žije.
Marie Miškolczyová 

Pranostika: Červenec nese parna, krupobití
a medovice, jesti hojný na bouřky a vichřice.

Léto je v plné síle a zahrada nám skýtá více
radosti než starostí. Na zahrádce můžeme
v tomto období společně odpočívat, ale naše
plantáže potřebují i naši intenzivní péči. Hlídáme
pozorně vlhkost půdy a podle potřeby intenzivně
zaléváme, okopáváme a bojujeme s plevely, cho-
robami a škůdci. Pokud odjedeme na dovolenou,
neměli bychom zahrádku ponechat bez péče.

Ještě sklízíme drobné ovoce, také třešně
a višně. Nejen že z nich jsou výborné koláče, ale
například i domácí kompoty a marmelády jsou
nepřekonatelné.

Po sklizni je vhodná doba pro řez peckovin
a můžeme provést i doplňkový řez jádrovin. Od-
plozené  výhony maliníku odstraníme úplně.
Sklizený porost jahodníku vyčistíme a zbavíme
šlahounů, které rostliny zbytečně vysilují. Pře-
stárlý porost likvidujeme. Více jak tříletý jahod-
ník plodí málo a má nekvalitní plody. U révy
vinné vyvazujeme letorosty a vylamujeme fazo-
chy.

V zeleninové zahradě je většina záhonů obsa-
zených, avšak část se jich již po rané zelenině
uvolnila pro další výsevy. Je možné ještě vysévat
letní hlávkový salát, ředkev, vodnici a v polovině
měsíce čínské zelí. Pro podzimní sklizeň vysé-

váme špenát. Na zálivku jsou náročné především
květák, pór nebo celer, naopak česnek a cibuli
pečlivě hlídáme a při dozrávání zálivku ome-
zíme, protože v sušší půdě lépe vyzrávají a jsou
lépe skladovatelné. Rajčata neustále vyvazujeme
k opoře a zálistky včas vylamujeme. Výskyt
plísně předcházíme zálivkou pouze podmokem
ke kořenům  a udržováním vzdušnosti porostu.

Od začátku měsíce začínáme s postřiky proti
vzniku hořké skvrnitosti jablek přípravky KAL-
KOSOL 25 či KALKOSAN 30 v 0,3–0,6 % kon-
centraci nebo ledek vápenatý v 0,5–1%
koncentraci. Koncem měsíce ošetříme jabloně
a švestky proti 2. generaci obalečů přípravky
CALYPSO 480 CS, BIOBIT XL nebo MOSPI-
LAN 20 SP. Angrešt napadený hnědým padlím
ostříháme, prosvětlíme korunku a ošetříme pří-
pravkem DISCUS. Proti plísni bramborové mů-
žeme použít přípravek ACROBAT MZ.
Přípravek ORTIVA působí proti plísni cibule,
bílé hnilobě česneku, plísni rajčete a dýňovitých.
Okurky při sklizni ošetřujeme proti plísni pouze
přípravkem ALIETTE 80 WG s ochr. lhůtou 3
dny. Taktéž u rajčat a brambor v době sklizně
použijeme RIDOMIL GOLD MZ PEPITE
s ochr. lhůtou 3 dny.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža
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Víkend 1.–3. června se ve Slavkově nesl ve
znamení Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů.
V jejich rámci proběhla také oslava 130. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slavkově
u Brna.

Sbor byl založen po téměř rok trvajících pří-
pravách 3. března 1882. Počátky nebyly jedno-
duché, ať už se jednalo o prostory pro uložení
výstroje a výzbroje nebo o finance na jejich poří-
zení. Postupně bylo pořizováno vybavení, střídali
se lidé ve sboru až do jeho dnešní podoby. O his-
torii sboru si můžete přečíst více na našem webu
www.sdh-slavkov.euweb.cz v sekci Historie.

A jak proběhla oslava? Už v pátek přijela do
našeho města zahraniční delegace z francouz-
ského Darney, čítající skoro 50 členů, z nichž
bylo necelých 30 hasičů a jejich rodinných pří-
slušníků, která byla městem a hasičským sborem
pozvána na Dny Slavkova a na naši oslavu.

V sobotu 2. června v 10 hodin byla odhalena
pamětní deska na budově hasičské zbrojnice za
účasti zástupců města, pozvaných hostů a veřej-
nosti. Desku pokřtil děkan slavkovského kostela
P. Milan Vavro. Při té příležitosti předal také sta-
rosta města hasičům pamětní stuhu na hasičský
prapor. Poté následovala slavnostní členská
chůze v budově ISŠ, kde bylo stručně zhodno-
ceno uplynulých 130 let
a kde byla při té příležitosti
předána vyznamenání Mo-
ravské hasičské jednoty
našim zasloužilým členům.

Odpoledne bylo určeno
pro veřejnost na náměstí. Ve
12 hodin byla zahájena vý-
stava historické i současné
hasičské techniky a ve 14
hodin začaly dynamické
ukázky. V akci byla vidět his-
torická koňská stříkačka
z roku 1897 z Mouřínova

Hasiči oslavili 130 let od založení sboru
a Tatra 17/31 z r. 1930 z Uhřic. Své umění před-
vedli i členové žákovského družstva a jako malé
překvapení mohli diváci vidět i požární útok
v provedení hasičů z Darney. Posledním bodem
ukázek bylo taktické cvičení na budovu měst-
ského úřadu v provedení HZS Slavkov a JSDH
Slavkov. Sobota tak opět přispěla k užitečné vý-
měně informací a zkušeností. Večer byl ponechán
volné zábavě při posezení u grilování selátka.

A protože nejen hasičinou živ je hasič, pozvali
jsme v neděli naše hosty z Francie na exkurzi
k uměleckému kováři Oldřichu Bartoškovi do Kře-
novic a na památník na Mohyle míru. Soudě dle
jejich reakcí se jim obě návštěvy velmi líbily. Večer
proběhlo oficiální ukončení oslav, rozloučení,
a v pondělí ráno francouzská delegace opět odjela.

Doufáme, že naše práce nepřišla nazmar a že
nejen hasiči, ale i veřejnost měla z našeho pro-
gramu nějaký přínos. Za případné chyby v orga-
nizaci se omlouváme, a za 10 let se je pokusíme
neopakovat.

Závěrem bych chtěl jménem hasičů poděko-
vat vedení města, partnerským sborům a organi-
zacím a také všem sponzorům nejen z řad
slavkovských podnikatelů, bez jejichž pomoci by
uspořádání takové akce nebylo jinak možné.

Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

Před hasičskou zbrojnicí Foto: R. Lánský
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MK Austerlitz informuje
V minulém zpravodaji jsme vás informovali

o dvou významných závodech, a to 19. května 5.
ročník motocyklových závodů do vrchu ve slav-
kovských serpentinách strojů Jawa 50 do r. výroby
1982, zvaný Austerlitz HILL CUP 5. Na startu se
sešlo 42 strojů. Za teplého počasí se závod vyda-
řil. Po tréninkové měřené jízdě, při které se jezdci
seznámili s tratí a podle dosažených časů se řadili
na start. V každé kategorii bylo 6 jízd. Nejrych-
lejší závodníci ujeli určenou trať 2200 m a stou-
pání 110 m za 2 min. a 40 sec. Celá akce proběhla
bez zranění a problémů se zahrádkáři – díky
Městské policii Slavkov, která tento závod zabez-
pečovala.

Další velkou motocyklovou událostí byl 50.
ročník závodu 300 zatáček Gustava Havla,konaný
ve dnech 19. a 20. května v Hořicích. Tohoto zá-
vodu se zúčastnil člen našeho MKA Olda Hanák,
který v obou trénincích tř. 125 SP měl nejlepší
časy. Ve tř. 600 ccm dosáhl v tréninku 4. a 9.
místa. Po příjezdu do Hořic jsme se dostali až do
depa, seznámili se s výsledkovou listinou a po-
zdravili všechny známé závodníky a jejich týmy.
Startoval zde i náš další člen Frenki Mrázek na
stroji Triumf 750. Depo bylo plné stanů i obyt-
ných přívěsů. Prodrali jme se jižní bránou proti
směru okruhu k Dachovskému esíčku.Po war-
mapu všech tříd byl závod zahájen o půl dvanácté
třídou 125 SP, ve které, jak již bylo zmíněno Olda
Hanák. V 1. kle projížděl kolem nás Olda jako
první, za ním těsně stejně talentovaný jezdec
Radek Lamich. Za nimi asi 100 m následovali os-
tatní jezdci. Byli jsme v šoku, neboť tak perfektně
a rychle projíždět náročný úsek se vždy nevidí.
Tato doslova střelba obou trvala do 6. kola, kdy
byl Olda předjet druhým Lamichem a stále se ho
držel až do konce závodu do 8. kola. Byl to závod,
který jsem v takovém nasazení v Hořicích zažil

v roce 1966, kdy opavský závodník Adolf Gorus
zvítězil ve tř. 250 ccm na motorce Slavkováka
Jardy Ludvíka. Tehdy porazil Špaka i Novotného,
jedoucích na továrních jawách a 30 dalších zá-
vodníků zvučných jmen. Dovolil jsem si tímto
sáhnout do nezapomenutelné motocyklové histo-
rie Slavkova. Po krátké přestávce byla odstarto-
vána tř. 600 ccm, ve které Olda startuje na letité
hondě. Čtyři kola jezdil střídavě na šestém a se-
dmém místě, nakonec byl předjet a skončil sedmý
v této vyrovnané a nabité třídě. Až po závodě jsme
se dověděli, že jeho stopětadvacítka se v 5. kole
začala chvět a ztratila původní výkon. Doma, po
rozebrání, zjistili, že vlivem volného ložiska se
vylomily 2 plastové zuby od kolečka, které po-
hání vyrovnávací hřídelku klikového hřídele.
Honda v šestistovce taktéž vadla na výkonu. Olda
sám přiznal, že byl hodně vyčerpán a rád, že
vůbec dojel do cíle. I tak to byl fantastický výkon
a výsledek Oldy v tom nejtěžším okruhu ČR.

Další milé překvapení bylo ve tř. 750, která se
jela dohromady s pětistovkami, a kde startoval
Frenki Mrázek. Obsadil krásné třetí místo. Opět
podotýkám. Těžký, náročný a trochu nebezpečný
okruh a jeho 76 roků je obdivuhodný výkon.

Vrátím se k činnosti MKA. 16. června bal
uspořádán připravovaný rychlostní závod, zvaný
AC-1 Cena Slavkova, konaný na letišti ve Vy-
škově. V pátek před závodem byla vyznačena na
betonové ploše trať 300 x 50 m závodního okruhu
ojetými pneumatikami, které jsou tam pro tento
účel k dispozici. Zúčastnilo se 10 týmů ve 4 kate-
goriích. Závod se opět vydařil i když bylo tropické
vedro. Hoši ve všech třídách každým kolem
okruhu zlepšovali průjezdové časy, protože jsou
terénáři. Po několika kolech jeli jako opravdoví
silničáři. Celý závod se obešel bez zranění a díky
časomíře, bez protestů. J.M.

Zveme na seminář KRAV MAGA – izrael-
ského systému sebeobrany – se koná 22. čer-
vence ve velkém sále SC Bonaparte. Seminář

V sobotu 16. června se na umělém povrchu
za ZŠ Tyršova uskutečnil již tradiční Turnaj hos-
pod – Copa Putica 2012. Letošní turnaj pořádal
se souhlasem posledního vítěze U Kapříků fut-
salový klub Bučanda Slavkov. Turnaji přálo
pěkné počasí, bohužel se však přihlásily pouze
čtyři družstva.

Turnaj proběhl v přátelské atmosféře a za
klidného průběhu. Příští rok bude turnaj pořádat
opět slavkovský futsalový klub a všichni do-
ufáme, že účast družstev bude lepší.

Výsledky turnaje: 1. Penzion Olga, 2. U Ka-
příků, 3. Bučanda, 4. Templ.

Poděkování patří Laďovi Michálkovi, Jiřímu
Půčkovi a ostatním sponzorům turnaje a  hrá-
čům a hráčkám ze jejich účast.

Fotbalový turnaj hospod
Copa Putica 2012

Seminář KRAV MAGA
povede Petr Hlaváč a Jaroslav Hošek. Předchozí
zkušenosti s bojovými sporty nejsou nutné,
vhodné i pro ženy a dívky. Cena 490 Kč. Zahá-
jení výcviku v 11 hod. a ukončení v 15 hod. Při-
hlášky zašleme emailem, nebo jsou možné
k vyzvednutí ve fitness Jinlong. Obsah semináře:
Krav Maga – koncept boje, techniky a taktika.
Obrana proti neozbrojeným útokům – obrana
proti hrozbě a útokům nožem a tyči. Bližší infor-
mace naleznete na přihlášce. 

Petr Hlaváč, Mscj – 2. Dan Krav Maga, Jaroslav
Hošek – 2. Dan Krav Maga

Obrovský úspěch
 slavkovského kulturisty

V neděli 27. května se v Ostravě uskutečnilo
mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice do-
rostu a juniorů do 23 let. V pěkném prostředí
rockového klubu se na jevišti představilo bez-
mála 50 mladých kulturistů v různých katego-
riích. V kategorii junior nad 77 kg se představil
slavkovský rodák Denis Štěrba, pro kterého to
byl po pětiletém snažení a dřiny první závod na
takové úrovni. Ve velké konkurenci postoupil do
finále a umístil se na výborném druhém místě. 

O týden později 2. června se zúčastnil Denis
tradičních závodů v Lednici, kde soutěžil už
mezi muži a v kategorii nad 80 kg se umístil
opět na velmi pěkném druhém místě. První
místo obsadil Pavel Hochman, který v součast-
nosti patři mezi špičku české kulturistiky. 

Za jeho kvalitní přípravou stojí trenérka Mar-
tina Dreherová, se kterou se chtějí zúčastnit ně-
kolika závodů u nás, včetně mistrovství Evropy.

Do dalších soutěží a závodů mu přejeme hodně
štěstí a sportovních úspěchů.  M. Štěrba

Jedno z družstev Foto: archiv 

Olin Hanák na trati Foto: archiv Olin Hanák Foto: archiv 

Denis Štěrba Foto: archiv D. Š. 



31SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ6/2012

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  AAKKCCÍÍ  ––  ČČEERRVVEENNEECC  22001122
Datum hod. druh akce místo konání pořadatel

1. 7. 14..00–14.30 kult. Folklor na zámku – folklorní vystoupení v rámci IV. SFFS (soutěžní folklorní festival) Dambořice nádvoří zámku 
vystoupení zahraničních folklorních souborů)

6. a 7. 7. 14.00–24.00 spol. Festival SLAVKOV 2012. Vystoupí mimo jiné Čechomor, Queen – Symphony in Rock, Mňága a Žďorp,
Petr Bende, Sto zvířat, Markéta Poulíčková a Petr Kutheil a Rockstars, moderuje Yvetta Blanarovičová zámecký park

7. 7. 19.00 spol. Country bál Na Špitálce. Hrají Poutníci zahrádka hostince Na Špitálce Hostinec Na Špitálce
14. 7. 20.00 spol. Rocková letní noc. Hrají: The Madmen a Babosed. Vstupné 100 Kč U dvou kapříků, stadion Restaurace U dvou kapříků
19. 7. 17.00 spol. Vernisáž výstavy „Duch skotské whisky“. Výstava potrvá do 25. 9. salla terrena Zámek Slavkov – Austerlitz
22. 7. 11.00–15.00 spol. Seminář Krav Maga sál SC Bonaparte Jinlong, s.r.o.
24. 7. 18.00 spol. Beseda o Číně. Přednáší a zazpívá Jaroslav Málek, externista Státní opery A. Dvořáka v Ostravě fara CČH, Jiráskova 959 Církev čs. husitská Slavkov
28. 7. 8.00–22.00 sport. Mezinárodní turnaj v pétanque Grand Prix d‘Austerlitz 2012 zámecký park
29. 7. 20.00 kult. Koncert skupiny Blackmore‘s Night zámecký park

Výzva pro pořadatele akcí 
Žádáme všechny organizátory společen-

ských, kulturních, sportovních a podobných
akcí, aby zasílali informace, které chtějí uve-
řejnit v přehledu akcí ve Slavkově u Brna, na
adresu austerlitz@meuslavkov.cz.

Martina Tesáčková, Bc., kancelář tajemníka

Skauti jsou ve Slavkově doma 
Minulý měsíc vydala pražská skautská cen-

trála zajímavě zpracovanou Výroční zprávu Ju-
náka za rok 2011. Atraktivní není jen díky
působivým a akčním fotografiím, ale i spoustě
oficiálních čísel. Tak třeba cifra 46 691 ozna-
čuje celkový počet členů ve všech 2 764 oddí-
lech mladších i starších skautů. Jsme moc rádi,
že i ve Slavkově u Brna je ve čtyřech takových
oddílech přihlášeno 107 dětí, mládeže a dospě-
lých. 

Junák, nebo také mezinárodně skaut, je nej-
větší výchovnou organizací dětí a mládeže
nejen v České republice, ale i ve světě. A to je
co říct, nemyslíte? Velký důraz klademe na kva-
litu výchovného programu, jeho všestrannost
a pestrost. Týmy odborníků každoročně vylep-
šují materiály i metodiky tak, aby se v nich od-
rážely aktuální potřeby moderního světa, ale
přitom pořád zůstala zachována původní myš-
lenka skautingu – rozvíjení fyzické i duševní
osobnosti mladého člověka a učení úctě k lidem
a přírodě.  

Naplňování těchto cílů se ve Slavkově věnují
oddíloví vedoucí Kristýna Mazalová, Karla
Goliášová a Kristýna Bayerová, Hynek
Charvat, Antonín Křivonožka a Oldřich
Bayer. Na jejich akcích si můžete být jisti, že
jsou v souladu s myšlenkou Junáka coby orga-
nizace s právní subjektivitou. Mají za sebou

vzdělávací kurzy kontrolované legislativou
ČR, k dispozici zázemí skautské klubovny
a tábornické vybavení a samozřejmě mnohdy
více než desetiletou praxi. Většina z těchto ve-
doucích navíc pokračuje v práci s oddílem, ve
kterém vyrůstala, takže přesně znají jeho pro-
středí, tradice a potřeby. Děti v jejich oddílech
dostávají jednou měsíčně zdarma časopis
a také jsou na všech akcích Junáka automa-
ticky pojištěni. 

V létě roku 1912 byl v naší zemi uspořádán
vůbec první tábor pro děti – a byl skautský!
Další číslo z Výroční zprávy je tudíž 100. Ozna-

V Brtnici u Jihlavy se na perfektně uprave-
ných kurtech uskutečnil přebor HZS ČR v no-
hejbalu dvojic. HZS Jihomoravského kraje
reprezentovala dvě družstva.

Jedno družstvo bylo z územního odboru Blan-
sko a tvořili ho pprap. Kamil Štrait a pprap. Sta-
nislav Krésa, druhé družstvo vytvořili příslušníci
ÚO Vyškov a ÚO Brno - nstržm. Michal Urban,
npor. Ing. Kamil Jaborník (oba PS Slavkov
u Brna) a nstržm. Bc. Michal Janík (PS Brno-
Líšeň). A právě druhé jmenované družstvo slo-
žené ze dvou územních odborů na turnaji mile
překvapilo a odvezlo si cenný úspěch.

Toto družstvo nejprve bez porážky vyhrálo
svou skupinu a čekalo na svého soupeře pro
čtvrtfinále, které se již hrálo vyřazovacím způ-
sobem. Ve čtvrtfinále si naši borci poměrně
hladce poradili s týmem Prahy 2:0. V semifinále

čuje vznik skautingu v čes-
kých zemích. Jistě si vzpome-
nete na předloňské oslavy 90 let skautingu
v našem městě. Jsem si jistý, že díky smys-
luplné kvalitní práci našich vedoucích oslavíme
tu stovku také. A nadále budeme pokračovat
v úspěšné spolupráci s naší radnicí, místním
mysliveckým sdružením, Domem dětí a mlá-
deže i dalšími organizacemi. Jsme prostě rádi,
že již více než 20 let od sametové revoluce je
Junák znovu nedílnou součástí našeho města
Slavkova u Brna. 
Milan Šemora, vedoucí střediska Junáka ve Slavkově

Ani brzké vstávání a nepříliš vlídné počasí ne-
odradilo nikoho z téměř 60 přihlášených od
účasti na dalším výletě pořádaném Junákem
Slavkov, tentokrát spolu se slavkovskou cestovní
kanceláří CK Antea. Vyrazili do rakouské ob-
doby Slovenského ráje – Medvědí soutěsky.
Tam na děti, dospělé i seniory čekala 1400
metrů dlouhá skalní průrva s téměř 170 dřevě-
nými můstky a žebříky. Celou soutěskou protéká
říčka a četnými vodopády skáče dolů do údolí. 

V horské hospůdce Zum Guten Hirten nad
soutěskou se všichni účastníci občerstvili, ohřáli
a poté mírným klesáním sestoupili do údolí k če-
kajícímu autobusu. Skupinka asi 15 zdatnějších
horalů si však trasu protáhla o dalších 550 vý-
škových metrů přes vrchol Hochlantsch (1722 m
n. m.). Zklamáním byly ovšem dešťové mraky,
které halily vrchol a bránily tak jindy nádher-
ným výhledům na podhůří Alp. 

V zájezdovém autobuse, který čekal v obci
Taichalm, známé díky ohromné dřevěné soše

s názvem Trójská kráva (i když to spíš byl vůl),
se pak všichni opět sešli v plném počtu a tak nic
nebránilo vydat se na zpáteční třísetkilometro-
vou cestu. Pokud někdo neznalý doufal, že ce-
lodenní túra udolá přítomné děti natolik, aby
v autobuse usnuly, byl překvapen. Malí turisté
jako by nebyli utahaní ani trochu. Možná se už
těšili na další zájezd se skauty. Třeba se na něm
setkáme i s vámi. 

Zájezd do Medvědí soutěsky 

už je potkal hodně silný soupeř z Plzně, ale
i v tomto zápase udrželi nervy na uzdě a vyrov-
naný zápas zvládli poměrem 2:1. A to už je če-
kalo vysněné finále, do kterého se dostal Frýdek
Místek (loňský finalista). Pro náš tým to byl
dobře známý soupeř, kterého jsme již úspěšně
zdolali v základní skupině. Bohužel soupeř ut-
kání zvládl lépe a porážku ze základní skupiny
nám oplatil. Finále tedy skončilo 2:0 pro Frý-
dek-Místek.

Druhé místo je i tak obrovským a také historic-
kým úspěchem na přeboru HZS ČR v nohejbale
dvojic pořádaným již tradičně v Brtnici u Jihlavy.
Je to pěkné navázání na loňské čtvrté místo.

Konečné pořadí turnaje: 1. Frýdek-Místek, 2.
Vyškov+Brno, 3. Jihlava, 4. Plzeň

npor. Ing. Kamil Jaborník,
HZS Jihomoravského kraje, PS Slavkov u Brna

Sportovní úspěch slavkovských hasičů
Vstup do Medvědí soutěsky Foto: archiv Junáka

Medvědí soutěska Foto: archiv Junáka
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Nejkrásnější měsíc v roce, červnová příroda
plná tvořivé krásy, měsíc růží i kvetoucích ple-
velů, Les, háj, luh, pole i vody v plné kráse
a zrodu nové generace. Letní slunovrat, kdy
slunce je na vrcholu své moci, nejkratší noci
v roce je třeba vatrou oslavit a prodloužit den až
do svítání. Staří Slované dbali toho, aby nej-
kratší noc v roce nepropásli,i když oslavy pro-
pukly až třetí den či noc po slunovratu, noc
Svatojánskou  a oslavy na památku slovanské
bohyně Lady. Zatím co v současnosti církev
oslavuje noc nejdelší, počátek návratu slunce.
Čarodějná noc svatojánská je také v přírodě
dobou přílivu druhé mízy, druhého rašení
stromů ještě před náporem nejžhavějších let-
ních dnů, patrné zvláště letos, kdy konečně
deště po více jak půlroce sytí vše živé co po-
třebuje vláhu, jakési druhé jaro. 

Červen patří u nás na Vyškovsku k nej-
vodnatějším měsícům. Dlouholetý kalendář
uvádí  červnový průměr srážek 74 mm. Sku-
tečný červnový průměr vodních srážek v našem
městě činí za posledních 19 let měření
70,33 mm.Uváděné maximum srážek 85 mm
bylo překročeno nejvíce v roce 2004 svými 124
mm, v roce 2002 101 mm, v roce 2006
100 mm. Nejvyšší měsíční srážky dvacetiletého
měření ve Slavkově byly zaznamenány v květnu
2010 – 192 mm. Letos je červnový průměr srá-
žek naplněn již v první polovině měsíce. 

Jsou to nejen ptáci, kteří zpívají dlouho do
setmění, a začínají před rozedněním. Mnozí,
např. špačci již vyhnízdili a tvoří hejna a tou-
lají se po třešňovkách . Nás nyní zajímají i letní
návštěvníci z jihu, tentokráte největší evropští
noční motýli  hlavně z čeledi lišajů, kteří při-
létají z jihu Evropy a severu Afriky. Počátkem
léta se téměř pravidelně objevuje i nejmohut-
nější evropský noční motýl Martináč hrušňový,
zvaný též paví oko hrušňové s rozpětím křídel
až 160 mm. Je nápadný i svým zbarvením,
zpravidla za dne sedí na kmenech stromů,
ožívá až za večerního soumraku. Můžeme se
sním setkat poměrně často i na stěně zahrad-
ního přístřešku a v podobném prostředí. Jeho
housenky mohou být odlišně zbarveny v od-
stínech zelené až po cihlově okrovou, neživí se
jen listy hrušní, živnými rostlinami je celá
škála stromů a keřů. 

Nejčastějšími nočními cestovateli jsou mo-
hutní lišajové. Největší lišaj smrtihlav zvládá
cestu ze severu Afriky na sever Evropy. Smrti-
hlavi u nás zakládají novou generaci, mohutné
housenky zpravidla na bramborových polích,
živí se i dalšími lilkovitými rostlinami. Brzy
vylíhnutí motýli mohou migrovat i zpět na jih
Evropy. Naši zimu nepřečkají. Dalším mi-
grantem ze severu Afriky je běžnější lišaj
svlačcový, za letu saje nektar z květů, které se
večer rozvíjí. Táhne v noci, létá jako střela

i přes vysoká pohoří. Na delší migrační lety se
vydává i lišaj pryšcový. Jedovaté látky pryšce,
které ve stadiu housenky získává ho chrání ve
všech stadiích vývoje. Méně častým imigran-
tem je i lišaj oleandrový, velký, zelenavě mas-
káčově zbarvený, nalétá i na kvetoucí petunie,
živnou rostlinou může být i réva. U nás vylíhlá
generace migruje dále na sever Evropy. Na
révě je i migrant lišaj vinný. Velmi častým mi-
grantem z jihu je menší, ale běžná dlouho-
zobka svízelová kterou rádi pozorujeme jak
dlouhým sosákem za letu navštěvuje naše bal-
konové květiny během celého dne. 

Každé setkání s mohutnými pestrými noč-
ními motýly lišaji nebo i jejich housenkami,
které mohou mít na těle oční skvrny a na konci
těla vyvinutý osten je vždy zážitkem, u mno-
hých z celkového počtu dvaceti druhů v Ev-
ropě i zážitkem vzácným v naší, stále více
pozměněné přírodě. Milan Hrabovský 

V roce 1989 byly naposledy pořádány ry-
bářské závody na velkém rybníku ve Slavkově.
Poté byl rybník vypuštěn za účelem budování
obchvatu kolem města. V letošním roce naše
organizace navázala znovu na tuto tradici
a uspořádala v sobotu 9. června na malém ryb-
níku v Ligařích rybářské závody dospělých
a mládeže od 16 do 18 let. Z důvodu malé ka-
pacity startovních míst tohoto revíru nebyly
tyto závody mediálně zveřejňovány. Pouze na
webových stránkách místní organizace a v roč-
níku Záběr, který obdrží každý člen.

Do revíru byly předem vysazeny 4 q kapra
tržního tř. 1 o váze cca 2 kg. Předcházející
týden bylo dosti deštivé počasí, což možná od-
radilo z účasti řadu rybářů. Přesto se prezento-
valo 36 startujících, z toho dvě dívky. Teplé
ráno s oblohou pod mrakem bylo ideálním po-
časím na rybačku. Záběry na sebe nenechaly
dlouho čekat a hned po startu se v podběrácích
mrskaly první ulovení šupináči. Čtyři rozhodčí
z řad členů naší rybářské stráže kontrolovali
míru a zapisovali úlovky do startovních listů.
Hodnotící kritéria byla následující. Ryba se zá-
konnou mírou se měří co centimetr, to jeden
bod. U ostatních ryb co kus, to dva body. Vý-

Rybářský kroužek
ukončil ročník

Děti navštěvující v tomto školním roce zá-
jmový rybářský kroužek zřizovaný  Domem
dětí a mládeže ve Slavkově zakončily v měsíci
květnu tento ročník úspěšným složením závě-
rečných zkoušek. Kroužek navštěvovalo 21dětí
ve věku 8 -14 let ze Slavkova a blízkého okolí.
Někteří docházejí do kroužku i několik let.

Na poslední červnové schůzce jsme se měli
sejít na Malém rybníku. Počasí tomu nepřálo,
a proto se uskutečnila opět v DDM. Dětí, které
poprvé složily zkoušku, byly slavnostně paso-
vány rybářským právem a byly jim předány pa-
mětní listiny. Následně obdržely svou první
povolenku k lovu a potřebné doklady rybáře.

Přeji všem novým členům z řad mládeže
mnoho rybářských úspěchů a krásných zážitků
u vody i v přírodě. Závěrem chci poděkovat
pánům Čermákovi, Křivonožkovi a Šimkovi za
obětavost a trpělivost při vedení kroužku a or-
ganizaci s tím spojených aktivit. Poděkování
patří i kolektivu DDM pod vedením paní Olej-
níkové.

Petr Zvonek

Letní slunovrat, počátek léta, motýlí cestovatelé 

sledková listina a rozšířená fotodokumentace
bude zveřejněna na našich webových stránkách
– www.momrs-slavkov.cz

Před polednem se zatáhlo a hodinový déšť
prověřil připravenost zúčastněných do nepří-
znivého počasí. To ale ani jednoho ze soutěží-
cích neodradilo.Vždyť rybáři nejsou z cukru.
Po poledni byl závod ukončen a následně se-
čteny a vyhlášeny výsledky. První místo s 18
ulovenými kapříky a celkovým počtem 801
bodů vyhrál pan Josef Gracl z Kroužku. Druhé
místo obsadil také s 18 kapry a 771 body pan
Jiří Tůma z Rousínova. Na třetím místě se
umístil Jirka Závodný ze Slavkova s 12 kapry
a 521 body. Celkem bylo v průběhu závodů
uloveno 104 kaprů. Věcné ceny byly předávány
až do18. pozice.

Letošní rybářské závody mládeže do 15 let
budou pořádány taktéž na malém rybníku v so-
botu dne 8.září. Pro příští ročník plánujeme
uspořádání závodů na velkém rybníku a pře-
dem zveme i širokou veřejnost. O jejich ter-
mínu vás budeme včas informovat. Závěrem
chci poděkovat těm, kteří se starají o zabezpe-
čení a vlastní průběh těchto závodů a všem
sponzorům. Petr Zvonek

Rybářské závody ve Slavkově

Lišaj smrtihlav Foto: M. Hrabovský

S úlovkem Foto: J. Blažek Rybářské závody na Malém rybníku Foto: J. Blažek

Rybářské kroužek Foto: P. Zvonek
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S příchodem jara a začátkem léta přichází do
jihomoravské metropole celá řada zajímavých
událostí. Mezi ně, alespoň z kynologického po-
hledu, zajisté patří i klubová výstava psů se za-
dáním titulu klubový vítěz 2012, kterou dne
19.5.2012 pořádal v zámeckém parku Morav-
skoslezský klub anglických ohařů spolu s Klu-
bem krátkosrstý ohař se sídlem v Brně. Letošní
již XV. ročník výstavy se konal ve stejném ter-
mínu jako světová výstava v Rakousku. Ne-
uvěřitelné štěstí na krásné počasí opět
nezklamalo a v útulném prostředí zámeckého
parku jsme se v ranních hodinách všichni sešli.
Toto místo je již jakousi tradicí klubu a no-
blesní prostory Zámku Slavkov – Austerlitz
a okolí města Slavkova u Brna mají taktéž zá-
sluhu, že klubová výstava anglických ohařů
v květnovém měsíci ulpěla mnoha lidem v pa-
měti.

Z výše uvedeného lze konstatovat, že v ta-
kovém zařízení, jako je Zámek Slavkov - Aus-
terlitz je radostí takové akce pořádat
a předpokládáme, že i naši členové klubu mají
stejný názor. Proto rozhodně stojí za zmínku
zhodnotit a to velmi kladně sociální zázemí, na-
bídku zámecké restaurace s vinotékou, nabídku
zámecké kavárny i okolních prostor. Děkujeme
Zámku Slavkov – Austerlitz za podporu při ko-
nání této akce, jakožto i Městu Slavkov u Brna
za finanční podporu. 

Klubová výstava není jen prostým „honem
na poháry“, ale především společenská akce
a setkání členů klubu. Což se vzhledem ke

krásnému počasí a velkému počtu účastníků
podařilo splnit. Důkazem byla nejen dobrá
a pohodová atmosféra, ale i psí radost z pří-
jemně stráveného dne.

Pozvání na posuzování přijali paní Chris-
tiane Lohmann (D) a Beatrice Nauer (CH). Obě
jsou zkušenými rozhodčími a mají ohaře rády
a také je podle toho posuzovali. I tentokrát
k nim přistupovali velmi profesionálně a záro-
veň příjemně. Znovu jsme mohli shlédnout
celou řadu věkových kategorií, celou škálu
barev a typů. Spoustu „ostřílených borců“
známe z řady jiných výstav, objevily se však
i nové naděje českého chovu. V celkovém hod-
nocení nutno konstatovat že český chov je
velmi zdařilý, a ve světě se rozhodně neztratí.
Viděli jsme opět přehlídku krásných psů a fen,
přičemž naprostá většina z nich byla i velmi
pěkně předvedena. Rozhodně se nemáme za co
stydět a může nás všechny jen těšit, že úroveň
naší klubové výstavy se zadávanými tituly byla
velmi pěkná. Výstava se ovšem sama nepři-
praví, a tak bych na tomto místě chtěla podě-
kovat všem, kdo se na její přípravě, organizaci
a práci přímo na ní podíleli. Členům výstavního
výboru, pracovnicím v kruzích při zapisování
výsledků, všem, kteří ráno před výstavou po-
mohli s rozdělením cen a pohárů pro vítěze. To
všechno se počítá,  a za to všechno děkujeme.
Každá ruka je dobrá, těší nás, že se sami ozý-
váte a ptáte se, zda je potřeba s něčím pomoci.
Opravdu si toho vážíme. 

Ať výstavní posouzení pro jednotlivce do-

padlo jak dopadlo, nakonec snad odjeli všichni
spokojení a s pocitem, že ten jejich pejsek je
stejně ten NEJ! Výsledky výstavních jedinců
s bohatou fotogalerií najdete na webových
stránkách klubu www.mskao.cz. NEJLEPŠÍM
ANGLICKÝM OHAŘEM VÝSTAVY se stal
Irský setr – Nefertiti Redweed.

Výstava byla bohatě sponzorována. Gene-
rální sponzor výstavy firma Fair For Pets  vě-
noval krmiva a doplňky výživy značky Barking
Heads. Firma JUKO petfood, s.r.o. věnovala
tašky a pytle s krmivem Visán. Pro pohodové
chvíle nás občerstvila voda od firmy FON-
TANA WATERCOOLERS, s.r.o. a firma Ital-
mec s.r.o. věnovala pro vítěze autokosmetické
balíčky. Tímto děkujeme všem našim sponzo-
rům za přispění.

Na závěr také musím poděkovat všem ná-
vštěvníkům výstavy a všem příznivcům anglic-
kých ohařů. Váš zájem nás opravdu těší a jen
nás to utvrzuje v tom, že jsme se vydali správ-
nou cestou. Myslím, že kdo si chtěl užít pěkný
den, tak si ho jistě užil, výstava byla hezká, pří-
jemná, viděli jsme spoustu hezkých psů a po-
časí nám vyšlo. Co si přát víc? Snad jen aby
bylo pořád víc milých vystavovatelů, krásných
psů a co nejméně těch, kteří hledají problémy
tam, kde nejsou. Doufáme, že se na příští klu-
bové výstavě sejdeme opět v hojném počtu!
A již teď se těšíme na další, klubem MSKAO
pořádanou výstavu, která se bude pyšnit titu-
lem XVI. klubová výstava psů 2013.

Marta Ščudlová, jednatel klubu MSKAO

Výstava anglických ohařů v zámeckém parku

Stejně jako při průvodu i na zábavě nás doprovázela DH
Zlaťanka z Kobylnic. Zábava byla odstartována nástupem
sklepníků a stárků, kteří zopakovali hanáckou besedu i zde.
Přišla se podívat i francouzská delegace, která byla přítomna
na Slavkovských dnech. Potom následovala ve veselém duchu
zábava, kterou si užívali jak stárci tak nekrojovaní návštěvníci.
O půlnoci se tradičně konalo vynášení.

V neděli se jako zakončení celých hodů konala hodová mše
sv. v chrámu Vzkříšení Páně. Slavnostním průvodem byla do
chrámu přinesena socha sv. Urbana, k jehož svátku se hody
konají. Po mši si stárky zatancovaly s panem starostou a bylo
mu zpět odevzdáno právo a klíč od města.

Hody utekly rychle, ale všichni se zase začínáme těšit na
příští rok. Tímto bych chtěla jménem všech stárků pozvat další
zájemce, kteří by se chtěli na hodech jakýmkoli způsobem po-
dílet. Vždy uvítáme nové tváře! Informace o zkouškách a ho-
dovém dění nebo o činnosti Slavkovského króžku najdete na
webových stránkách www.mladezprotradice.cz.

Moc děkujeme všem, kdo nás v naší činnosti podporují.
Budeme se dál snažit, aby tato obnovená tradice ve Slavkově
nezanikla. Za slavkovské stárky a o.s. Slavkovské króžek

Magdalena Melicharová

Svatourbanské hody 2012 (Dokončení ze str. 2)

Hodová zábava Foto: R. Lánský

Výstava anglických ohařů v zámecké parku Foto: J. Blažek



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ34 6/2012

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

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV âERVENEC–SRPEN 2012
30. 6. sobota 19.30 hod. PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 108 minut
1. 7. neděle 19.30 hod. „Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád nevím, čím chci být, až vyrostu.“

Existenciální otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní
hrdinka nestihla dospět. Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana Chýlková),
která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své
bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela
(Bob Klepl), krém na vrásky od kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své
nevyzpytatelné matky (Zuzana Kronerová). Repríza.
Vstupné: 65 Kč Přístupný od 12 let

7. 7. sobota 19.30 hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 87 minut
8. 7. neděle 16.30 hod. Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním

během chvíle obrátí naruby. Chipmunkové a Chipetky páchají na parníku jednu lumpárnu za
druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům. Veškerá legrace ale
končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého jak se zdá není úniku. Brzy se ale
ukáže, že ostrov není tak opuštěný jak se na první pohled zdá. Alvin a jeho přátelé potkávají
nového kamaráda, se kterým se vydávají na dobrodružné putování po ostrově, na jehož konci je
čeká velké překvapení. Repríza rodinného animovaného filmu v českém znění.
Vstupné: 65 Kč   Mládeži přístupný

11. 7. středa 19.30 hod. PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ 113 minut
Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální série
Prci, Prci, Prcičky příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy
a ztráty. Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních komedií, se na
scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“, včetně Jimova táty a Stiflerovy mámy.
Vy se proto raději připravte. Pro jistotu na všechno. Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean
William Scott, Mena Suvari, Tara Reid, Chris Klein, Jennifer Coolidge. Film USA s českými titulky.
Vstupné: 65 Kč   Přístupný od 15 let

21. 7. sobota 19.30 hod. TADY HLÍDÁM JÁ 110 minut
22. 7. neděle 19.30 hod. Film Tady hlídám já navazuje na tradičně žánrově úspěšné české komedie. Jeho posláním nemá

být jen pobavit, ale i otevřít emocionální rovinu chápání mezilidských vztahů. Ukazuje i to, jak se
dítě může cítit ve společnosti osamoceně. Hlavní postavou je 8 letá Kačenka a její psí kamarád
jezevčík Hugo. Hugo je jejím ochráncem, kamarádem a v neposlední řadě i rozdmýchávačem
komických situací, o které v jejich rodině není nouze. Režie: Juraj Šajmovič. Hrají: Veronika
Divišová, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, Simona Stašová, Pavel Nový, Ester
Kočičková, Klára Jandová a další.
Vstupné: 75 Kč   Mládeži přístupný

28. 7. sobota 19.30 hod. LORAX 94 minut
29. 7. neděle 16.30 hod. Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody? Je to městečko, v němž žije

dvanáctiletý Ted. Všechno je to tu náramně umělé, včetně zvířat, kytek a stromů. Komu by se
chtělo ven, za vysokou a neprodyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí
gorily místního vládce, pana O´Hareho? Zdejší lidé si na to zvykli a většina z nich už dávno
zapomněla, jak vypadá opravdová příroda. Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů
a muzikálových čísel, kterou budou vaše děti milovat. A jestli si pak začnou o trochu víc vážit
přírody, tak to budou jistě body navíc. Animovaná komedie v českém znění.
Vstupné: 65 Kč      Mládeži přístupný

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz
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