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Michal Boudný

Prázdniny
Sotva vláda vyhlásila boj 

proti suchu, tak prší a prší. 
Našemu městu se přívalo-
vé deště naštěstí zatím vy-
hýbají a kdo viděl záběry 
z postižených obcí na se-
veru Moravy a Čech, tak 
jistě rád zkousne zablácené 

polní cesty či větší louži před domem. Snímky 
jako z apokalypsy, kdy lidem během dvou mi-
nut vzala voda veškerý majetek, jsou jasným 
signálem toho, že nevíme dne ani minuty, kde 
živel udeří. 

Dnes se ukazuje význam protipovodňo-
vých hrází Litavy, které chrání naše město 
před vylitím řeky, ke kterému došlo minulý 

Foto: 2x J. Martinek

(Pokračování na straně 3)

Úspěšné atletické 
Mistrovství ČR ve Slavkově
Slavkovský atletický stadion zažil v sobotu 

27. 6. 2020 nebývalou premiéru, kterou bylo 
pořádání Mistrovství České republiky v běhu 
na 10 000 m. Tato akce se měla původně konat 
již v dubnu, avšak kvůli koronavirové epidemii 
byla odložena. Soutěžilo se v kategoriích mužů, 
žen a juniorů. Náhradní termín nejdelšího zá-
vodu na atletické dráze se „strefil“ do prvního 
tropického dne letošního roku, a tak počasí bylo 
hlavním soupeřem všech závodníků. 

Vítězkou kategorie žen se stala již popáté 
v kariéře atletka Moira Stewartová, která až 
v posledním kole poodskočila veleúspěšné spe-
cialistce na maratony Marcele Joglové. Třetí 
v kategorii žen doběhla, věkem teprve juniorka, 
Julia-Ann Lily Bell.

V hlavní kategorii mužů se očekával drama-
tický souboj mezi takřka domácím Jiřím Homo-
láčem a jeho věčným souputníkem, libereckým 

Vítem Pavlištou. Bohužel Jirka do závodu ne-
nastoupil v úplně optimální formě a po několika 
kolech ze závodu odstoupil. Tím usnadnil Vítu 
Pavlištovi cestu za jeho druhým mistrovským 
titulem na trati 10 000 m.

Počasí bylo opravdu neúprosné, a tak se vel-
mi činila i přistavená posádka zdravotnické 
záchranné služby, kdy bylo potřeba u několika 
vyčerpaných odborné lékařské pomoci. Naštěstí 
bez závažnějších komplikací.

I když se jednalo svým rozsahem pro pořa-
datele o první takto velkou akci, zhostili se jí 
naprosto bravurně. Početný tým rozhodčích peč-
livě střežil časy závodníků ve všech 25 kolech, 
dobrovolníci v technické četě připravili zázemí 
a během závodu zásobili rozhodčí i soutěžící do-
statkem vody. Mistrovství po celou dobu dopro-
vázel zkušený tým zvukařů a moderátor. 

(Pokračování na straně 2)



Skvělé publikum vytvořilo vynikající závodní atmo-
sféru. Všechny tyto faktory pak ocenili na místě přítomní 
zástupci Českého atletického svazu, stejně jako delegova-
ný hlavní rozhodčí ve své souhrnné zprávě. Výkon pořa-
datelů ocenili i samotní závodníci v rozhovorech s médii.

Věříme, že se nejedná o poslední atletický svátek 
ve Slavkově u Brna. Takto úspěšný závod je pro nás 

velkou motivací do dalších akcí – jak pořadatelských, 
tak i trenérských. Děkujeme za podporu zejména městu 
Slavkov u Brna a Zámku Slavkov – Austerlitz, stejně 
jako všem dalším sponzorům, podporovatelům a dob-
rovolníkům. 

Za organizační tým oddílu Atletika Slavkov u Brna, z.s.
Jakub Navrátil

Foto: 6x J. Martinek
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měsíc v obci Brankovice, kde Litava protéká 
malou strouhou a kde hladina vody dosáhla 
třetího povodňového stupně. Slavkov však 
úplně vody ušetřen nebyl. Jistě jste si všim-
li mobilního hrazení podél řeky nebo ztíže-
ného přístupu na zámek a do parku od SC 
Bonaparte. Voda si pod dlážděnou rampou 
udělala cestu a vytvořila tak několikametro-
vou kavernu, která je pro návštěvníky velmi 
nebezpečná. Nikdo neví, kudy voda přišla, co 
vše a hlavně kam odnesla. Přivolaný archeo-
log konstatoval nález zdiva a staré kanaliza-
ce z období patnáctého století. Nyní budou 
památkáři výduť zkoumat a pevně věřím, že 
po zdokumentování ji budeme moci zasypat 
a cestu tak zpřístupnit. Na začátku opoždě-
né turistické sezóny nás opravdu nic „lepší-
ho“ potkat nemohlo. Voda rovněž přidělává 
starosti zaměstnancům technických služeb, 
kdy sekáčům roste tráva přímo za zády. Dě-
kuji tak všem občanům, co se starají i o ve-
řejné pozemky, a děkuji rovněž za trpělivost 
a toleranci za zpoždění sekaček na vaší ulici 
či sídlišti. Neblahý účinek mají deště také 
na návštěvnost našeho koupaliště, která bude 

jistě nižší než v letech minulých a ztráta bude 
muset být sanována z rozpočtu města. 

Dovolte mi také, vážení spoluobčané, vy-
slovit omluvu nad opravami výtluk v našem 
městě. Vysoutěžená firma začala s příprav-
nými pracemi a nikdo nepočítal, že následně 
bude dva týdny pršet a na místě tak zůstanou 
odkryté „díry“. Nyní je situace již napravena 
a vše je v pořádku. Při akcích podobného typu 
však budu příště apelovat a dohlížet na to, aby 
se asfaltovalo ihned po vyřezání asfaltu. Tato 
technologie je jistě lepší než klasické zaplácá-
ní díry. Ještě jednou se tímto omlouvám všem 
řidičům, kteří museli mezi dírami a kužely tak 
dlouho kličkovat. 

Mám radost, že v době (doufám) postcovi-
dové nás nemíjí ani pozitivní zprávy. Na za-
čátku července jsme se například dozvěděli, 
že jsme získali dotaci na regeneraci zámecké-
ho parku ve formě osvětlení, laviček, úprav 
cest a herních prvků. Myslím, že náš park si 
to zaslouží a přiláká do svého stínu nejen více 
turistů, ale i Slavkováků. Dalším pozitivem 
je výkup pozemků za Sídlištěm Nádražní pro 
budoucí parkovací plochy, které jsou součástí 
občany prodiskutovaného projektu revitaliza-

ce sídliště. Tyto a další kroky jsou nezbytné 
k projektu pro územní řízení! 

Co nás ale letos trápí, je parkování pro ná-
vštěvníky koupaliště. Díky pár uvědomělým 
spoluobčanům, kteří na sezonní parkování 
v aleji na ulici Kaunicova upozornili inspekci 
životního prostředí, nemáme potřebnou kapa-
citu pro návštěvníky koupaliště a kulturních 
akcí ve městě a na zámku. Nouzové a dočas-
né řešení je škvárové hřiště na stadionu. Nyní 
zpracováváme společně s vedením golfového 
areálu studii, kde bychom rádi společnou in-
vesticí vybudovali parkování po západním 
a jižním okraji hřiště s ohledem na životní 
prostředí, na významnou historickou lokalitu 
a v neposlední řadě na sportoviště. 

Abychom nekončili úvodník zpravodaje ne-
gativy, tak mi dovolte vyslovit velké poděko-
vání slavkovské atletice při spolupořádání mis-
trovství ČR v běhu na deset kilometrů. Jsem 
rád, že se na stadion vrací sport na republikové 
úrovni a místní atletický klub nemá o nové 
zájemce nouzi! Vážení spoluobčané, milí 
Slavkováci! Přeji vám krásný zbytek prázdnin 
a šťastný návrat domů, do Slavkova u Brna!

Michal Boudný, starosta města

Prázdniny
(Dokončení ze strany 1)

Veteranfest bude! Termín se přesouvá na první 
zářijovou sobotu

Devatenáctý ročník největšího srazu auto-
-moto veteránů se letos uskuteční! Pořadatelé 
jej z původního termínu na konci června pře-
sunuli na sobotu 5. září. 

Tradiční akce láká nejen na ojedinělou pře-
hlídku historických vozů, motorek, traktorů, 
bicyklů…, ale také na dobovou atmosféru. 
Zámecký park zkrášlí prvorepublikové dámy, 
mezi auty se tančí swing a nezapomíná se ani 
na děti. Ani letos nebude chybět ani stylová 
doprava k zámeckému areálu. Z vlakového 
nádraží budou vypravovány historické auto-
busy z Technického muzea Brno. Návštěv-
níky na Palackého náměstí dovezou zdarma 
řidiči jihomoravského Kordisu. 

Akce již mnoho let láká nejen vystavovate-

le z celé České republiky, Slovenska, Rakous-
ka ale i Nizozemska a Skotska. „O tom, jak to 
bude vypadat letos, bohužel nerozhodujeme 
my ani nadšení našich přátel, kteří ve starých 
vozech brázdí Evropou. Věříme, že i přes pů-
vodní obavy, zda se kvůli pandemickým opat-
řením letošní ročník vůbec uskuteční, bude 
i letošní atmosféra dýchat starými časy plných 
hudby, tance a elegance a krásných dam,“ 
uvedla ředitelka festivalu Eva Oubělická. 

Součástí setkání je i rozsáhlá burza náhrad-
ních dílů a starožitností. Nechybí ani odborný 
dohled nad přijíždějícími auty. Desetičlenná 
odborná porota bude letos hodnotit auta a mo-
torky hned v šesti kategoriích rozdělených 
zejména podle roku výroby. V šesté kategorii 

se porotci chtějí každý rok zaměřovat na tech-
nické unikáty. Zatímco loni hodnotili i kate-
gorii sportovních motorek, letos dají prostor 
vozítkům, které „neškrábou, ale leští“ značky 
Velorex. Nejmladší vystavované vozidlo nebo 
jiný dopravní prostředek přitom může být 
do roku 1989. Do Slavkova se ale sjíždí i uni-
kátní vozy pamatující dobu první republiky.

„V loňském roce jsme například ocenili 
automobil červený Praga Baby z roku 1938. 
Jako první vůz značky Praga dostal páteřový 
rám a nezávislé zavěšení kol, pohon zajišťo-
val litrový čtyřválcový motor. Celkem bylo 
vyrobeno asi 4200 vozů v deseti sériích,“ uve-
dl předseda odborné komise Pavel Opletal.

Pořadatelé letos také znovu umožní vysta-
vovatelům a prodejcům burzy najíždět auty 
do parku již v pátečních večerních hodinách. 
Brány se pak návštěvníkům otevřou v sobotu 
od 7 hodin. Největší nápor pak očekávají mezi 
9. a 11. hodinou. „Přestože na místě bude do-
statek pokladen, doporučujeme zakoupení vstu-
penky v elektronickém předprodeji. Příchod 
do parku tak bude mnohem pohodlnější a rych-
lejší,“ doporučuje ředitelka Eva Oubělická.

Organizační informace
5. září 2020 od 9.00 hodin
www.veteranfest.cz
Vstupné návštěvníci: 160 Kč / 100 Kč zlevněné
předprodej: http://vstupenky.zamek-slavkov.cz
(Vystavovatelé vstup zdarma)
 
Kontakt pro média
Veronika Slámová
veronika.slamova@slavkov.cz
tel. 725 977 802
www.veteranfest.cz vsMomentka z loňského Veteranfestu • Foto: I. Ryšavý
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
73. schůze RM – 29. 6. 2020

1. RM schvaluje z pověření ZM ze dne 9. 12. 2019, 
číslem usnesení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov 
u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 
2020 formou rozpočtových opatření v předloženém 
znění, soubor rozpočtových opatření v předloženém 
znění.

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 13. 6. 2012 uzavřené s panem Petrem 
Voňkou. Dodatek nájemní smlouvy bude uzavřen dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě.

3. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní 
přípojky a přípojky splaškové kanalizace a dvou parko-
vacích stání se sjezdem na pozemku parc. č. 3750/77 
v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slav-
kov u Brna, s manželi Mgr. Pavlem Noskem a Mgr. Kat-
kou Noskovou.

4. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na po-
zemcích parc. č. 1480 a 3188/2 v k. ú. Slavkov u Brna, 
které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s manželi 
Davidem a Veronikou Ficbauerovými.

5. RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku 
parc. č. 5023, části pozemku parc. č. 5024 a pozemek 
parc. č. 5022, o celkové velikosti cca 284 m2 vše v k.ú. 
Slavkov u Brna za cenu 550 Kč/m2 od ing. Ivo Bajera 
a ing. Jiřího Bajera. Náklady spojené s odkupem nemo-
vitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny 
dle platného zákona.

6. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc. 
č. 5009 a pozemku parc. č. 5010, o celkové velikosti 
293 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna za cenu 250 Kč/m2 
od paní Daniely Chyťové. Náklady spojené s odkupem 
nemovitostí (znalecký posudek, vklady do katastru ne-
movitostí, atp.) hradí město. Daňové povinnosti budou 
splněny dle platného zákona.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budě-
jovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 1341, 
ostatní plocha – silnice, v k.ú. Slavkov u Brna, který je 
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., příp. 
NN Rotreklová“) v předloženém znění.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 
3680, orná půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majet-
ku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab. smyčka 
Slezák“) v předloženém znění.

9. RM schvaluje zveřejnění výzvy k podání žádosti 
o účast na veřejné zakázce na vypracování urbanistic-
ko-architektonické studie Koláčkova náměstí. 

10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě ze dne 17.9.2018 s EKOKLUBEM PAMPE-
LIŠKA, z.s., se sídlem Marefy 53, 685 01 Bučovice, IČ: 
07013159, v předloženém znění.

11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se 
společností CORIDA CZ, s. r. o. se sídlem Královická 
1607/54, 100 00 Praha 10, IČ: 27911713, na plochu 
o výměře 90 m2, která je umístěna v západních valech 
za zámkem Slavkov u Brna na parc. č. 971, za nájemné 
1 Kč/m2/den v k. ú. Slavkov u Brna.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pro-
stor sloužících k podnikání v přízemí budovy Palackého 
náměstí č.p. 89, parc. č. 544, katastrální území Slavkov 
u Brna, o výměře 148,7 m2, s Marcelou Chmelovou, IČ: 
44101139. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné sta-
noveno ve výši 246.400 Kč/rok.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pro-
stor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov 
u Brna, s paní Mgr. Radmilou Fialovou, trvale bytem. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s vý-

povědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 
500 Kč/m2/rok.

14. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem prostor v přízemí budovy polikliniky, Malinov-
ského 288 na pozemcích parcelní číslo 1372/1 v k.ú. 
Slavkov u Brna, o výměře 56,85 m2 s přepočtem na 3 
ordinační dny v týdnu, za nájemné 2.972 Kč/měsíc, se 
společností Chir4all s.r.o. se sídlem Dukelská 780/13, 
Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, IČ: 09112111. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou 3 měsíce.

15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se spo-
lečností MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskoči-
lova 1442/1b, 140 28 Praha 4, Michle, IČ: 25672720, 
v předloženém znění.

16. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor ze dne 4. 11. 2005 s Českou 
republikou – Úřadem práce ČR, Dobrovského 1278/25, 
170 00 Praha 7, IČ: 72496991, v předloženém znění.

17. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města na rok 2020 – po-
ložky „humanitární účely“ Diecézní charitě Brno, Ob-
lastní charitě Hodonín na provoz Domácí zdravotní péče 
a Hospicové péče v roce 2020 a souhlasí s uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy předloženého znění.

18. RM doporučuje ZM schválit navýšení podlažnosti 
(ze dvou nadzemních podlaží plus podkroví na tři nad-
zemní podlaží plus podkroví) a navýšení zastavitelnosti 
( z 50% na 100%) pro pozemky parc. č. 965 a parc. č. 
964 v k. ú. Slavkov u Brna – proluka vedle SC Bonaparte.

19. RM doporučuje ZM schválit navýšení zastavitel-
nosti ( z 50% na 100 %) pro pozemek parc. č. 70 v k. ú. 
Slavkov u Brna – proluka vedle Husova č. p. 63.

20. RM bere na vědomí předloženou zprávu a sou-
hlasí s navrhovaným využitím prostor hasičské zbrojnice 
pro jednotku dobrovolných hasičů a pro krizové řízení 
města.

21. RM schvaluje uzavření smlouvy číslo 17030200 
o nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami ko-
munálního odpadu a elektrozařízením se společností 
RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ 
49435612 na dobu neurčitou.

22. RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 17030200 na 
dobu zkušebního provozu od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

23. RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 17030107 
se společností Respono, a.s., Cukrovarská 486/16, 
682 01 Vyškov, IČ 49435612 na zkušební dobu od 
1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

24. RM doporučuje ZM delegovat zástupce města 
na mimořádné valné hromadě společnosti RESPONO, 
a.s., IČ: 49435612, pana Bc. Michala Boudného, sta-
rostu města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo 
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana 
Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkova u Brna. 
Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem 
právním jednáním akcionáře dle programu valné hro-
mady, stanov a.s. a platných právních předpisů.

25. RM souhlasí s uzavřením tří Doplňků servisní 
smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX 
typu P3635 (výrobní čísla 3962797490, 3884441691) 
a stroj typu WC3635 (výrobní číslo 3968257535) se spo-
lečností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 
Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

26. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování 
s Českou poštou, s. p., IČO: 47114983 se sídlem Poli-
tických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 dle předloženého 
návrhu.

27. RM schvaluje přijetí dotace ZS–A z rozpočtu Ji-
homoravského kraje na podporu a zkvalitnění služeb 
turistických informačních center v Jihomoravském kra-
ji v roce 2020 ve výši 50.000 Kč na základě smlouvy 
v předloženém znění.

28. RM schvaluje přijetí dotací ZS–A z rozpočtu Mini-
sterstva kultury v celkové výši 167.100 Kč.

29. RM schvaluje přijetí dotace ZS–A z rozpočtu Vi-
nařského fondu ve výši 30.000 Kč.

30. RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o pří-
pravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festi-
valu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE.

31. RM schvaluje upravený ceník pronájmů Základní 
školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace na období 1. 9. 2020–31. 8. 2021.

32. RM bere na vědomí splnění podmínek pro výkon 
funkce úspěšným ukončením studia pro ředitele škol 
a školských zařízení ředitelkou ZŠ Komenského Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace.

33. RM bere na vědomí informaci o činnosti školního 
klubu ZŠ Komenského Slavkov u Brna, p. o. ve školním 
roce 2020/21.

34. RM schvaluje program 14. zasedání zastupitel-
stva města v předloženém znění.

74. schůze RM – 3. 7. 2020
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření v předloženém znění
2. RM schvaluje prohlášení vlastníka o rozdělení 

práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám 
v bytových domech ve Slavkově u Brna na ulici Litavská 
č.p. 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, k.ú. Slavkov u Brna 
dle předloženého návrhu.

3. RM doporučuje ZM schválit navýšení podlažnosti 
ze dvou nadzemních podlaží plus podkroví na tři nad-
zemní podlaží plus podkroví.

4. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve zněních pozdějších předpisů podání žádosti o zápis 
změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 
zařízení pro dům dětí a mládeže, jehož činnost vykoná-
vá Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková or-
ganizace, která se týká: – zápisu místa, kde se uskuteč-
ňuje vzdělávání na adrese Tyršova 977, 684 01 Slavkov 
u Brna – zápisu místa, kde se uskutečňuje vzdělávání 
na adrese Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna v mimo-
řádném termínu s účinností od 01.10.2020.

75. schůze RM – 13. 7. 2020
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 
3583/2, ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, který je 
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab. 
smyčka Řezníček“) v předloženém znění.

2. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu a pří-
pojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky na po-
zemku parc. č. 2497/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s panem Bedřichem 
Hujňákem. 

3. RM souhlasí s výsadbou komunitního sadu 
a s udržováním vysázených dřevin po dobu minimálně 
10 let na částech pozemků parc.č. 5439 a 5466 v k. ú. 
Slavkov u Brna dle předložené žádosti Českého zahrád-
kářského svazu Slavkov u Brna, Československé armády 
252, 684 01 Slavkov u Brna.

4. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo se společností UNIFEST spol. s r.o., IČ: 255 09 888 
na zajištění projektové dokumentace na akci: „Výměna 
střešního pláště ZŠ Komenského“ ve znění dle důvodo-
vé zprávy.

5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem bytu č. 5, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s paní 
Alenou Čmielovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktu-
álního ceníku nájemného pro obecní byty.

6. RM doporučuje ZM schválit odložení záměru vzniku 
odlehčovací služby na území města z roku 2021 na rok 
2022 z důvodu ekonomické ztrátovosti provozu této služ-
by o kapacitě 5 míst a nastupující ekonomické krizi.
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Propadlina odkryla zbytky starého Slavkova
Když si pracovníci zámku při pravidelné 

obhlídce zámku na začátku června všimli tří 
vytažených dlažebních kostek na přístupové 
cestě k zámku, byli šokovaní. Po pečlivější 
kontrole zjistili, že se pod uvolněnou dlaž-
bou skrývá propad. Museli proto okamžitě 
uzavřít cestu a vytvořit provizorní vchod 
do zámku. Na místo pak byli povoláni ar-

cheologové, kteří zjišťovali, co přesně se 
s rampou, která byla dlouho považovaná 
za násyp ze sutě bývalého renesančního 
zámku, děje. Po prvním ohledání zjistili, že 
kaverna vznikla splachem půdy do nezná-
mých podzemních prostor. 

„Tato zděná konstrukce pravděpodobně 
představuje klenbu sklepa, šachty, většího ka-

nálu nebo chodby. Naštěstí ale není narušena 
statika celé cesty a bude stačit zajistit pouze 
tento propad,“ uvedl vedoucí odboru správy 
majetku, investic a rozvoje Petr Lokaj. 

Splachem zeminy do otvoru došlo k vytvo-
ření kaverny o rozměrech přibližně 1,5 x 1,5 m 
s hloubkou asi tři metry. Propad pokračuje 
minimálně další metr do hloubky, dna zatím 
archeologové nemohli dosáhnout. „Zemina 
je dále splachována severovýchodním smě-
rem. Propad narušil archeologické souvrství 
novověkého stáří a odkryl na východní straně 
zbytek novověké cihelné konstrukce. Na již-
ní straně je kaverna ohraničena kamennou 
zdí z lomového kamene s nepravidelným lí-
cem, která nejspíš souvisí se starší městskou 
zástavbou,“ uvádí archeologové ve své první 
zprávě. 

Místo nyní musí odborníci detailně pro-
zkoumat a zjistit, zda je tento propad ojedině-
lý, nebo hrozí i na jiných místech. „Poté se zá-
stupci památkové péče a statikem dojednáme 
způsob zajištění propadu. To všechno může 
trvat i několik týdnů,“ dodal Petr Lokaj.

Do té doby bude přístupová cesta k zámku 
vést podél zámecké zdi, kamenná cesta bude 
zatarasena. Návštěvníkům doporučujeme vy-
jít do areálu zámku po druhé přístupové cestě 
nebo nově po točitých schodech vedoucích ze 
zámeckých valů. vs

Návštěvníci koupaliště už nesmí parkovat v aleji. 
K dispozici je škvárové hřiště

Město Slavkov u Brna již několik let vede diskusi s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny o parkování aut v aleji vedle koupaliště 
v ulici Kaunicova. V uplynulém měsíci jsme obdrželi definitivní 
rozhodnutí o tom, že parkování v tomto prostoru je zakázáno. 
Toto nařízení ovlivní zejména návštěvníky koupaliště v letních 
měsících.

Rádi bychom vás proto informovali o možnostech parkování 
v této lokalitě a nabídli vám prostor na nedalekém škvárovém 
hřišti, ze kterého se dá dojít pohodlně a za několik málo minut 
pěší trasou kolem stadionu. Vyjdete pak přímo u brány koupa-
liště.

Parkovat můžete podél silnice v ulici Kaunicova, případně 
i v ulici Příční, ale zejména v horkých dnech zde bude kapacita 
rychle zaplněna.

Jak se dostat ke škvárovému hřišti – parkovišti pro 
návštěvníky koupaliště?
•  Neodbočujte na silnici ke koupališti, ale jeďte směr golfové 

hřiště.
•  Několik metrů za bránou městského stadionu se nachází škvá-

rové hřiště
•  Parkování zde je zdarma
•  Ze škvárového hřiště se vydejte podél hospody u Dvou kapříků 

doleva, poté podél plotu stadionu a zanedlouho vyjdete přímo 
u brány koupaliště. vs

7. RM doporučuje ZM schválit investiční záměr re-
konstrukce potřebných prostor pro tuto službu, pro-
jednat finanční spoluúčast obcí ORP na provozu této 
služby.

8. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na re-
alizaci akce „Tenkrát ve Slavkově 1805“ mezi Jihomo-

ravským krajem, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, 
IČO: 70888337, jako poskytovatelem a městem Slavkov 
u Brna jako příjemcem.

9. RM bere na vědomí informace o akci Napoleonské 
hry 2020 konané dne 15. 8. 2020.

10. RM schvaluje změnu rozpočtu Základní školy 
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace: 

1. napojení části rezervního fondu organizace ve výši 
200.000 Kč (kapitola 648) na kapitolu 511 oprava 
a udržování, 2. navýšení kapitoly 622 (výnosy z pro-
deje a služeb) a kapitoly 501 (spotřeba materiálu) 
o 300.000 Kč.

Úplné znění na www.slavkov.cz

Propadlina na přístupové cestě k zámku • Foto: archiv MÚ
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Někdy je potřeba dát na intuici, sejít z vyšlapané 
cesty a najít místo, kam patříte

V budově poliklini-
ky začala od minulé-
ho měsíce ordinovat 
nová lékařka speci-
alizující se na ušní, 
nosní a krční potíže. 
MUDr. Jana Neu-
wirthová, Ph.D. Pů-
sobí stále na klinice 

v nemocnici u sv. Anny v Brně, ale zároveň 
si chtěla splnit svůj sen: mít vlastní praxi 
a pomáhat svobodně lidem v regionu, odkud 
pocházejí její předci. Navzdory všem kompli-
kacím nakonec ve Slavkově u Brna otevřela 
moderně vybavenou ordinaci, ve které léčí 
nejen běžné ušní, nosní a krční potíže, ale 
dokáže i na místě odhalit skrytá onemocnění 
hlavy a krku pomocí ultrazvuku a dalších mo-
derních přístrojů. V případě nutnosti operace 
a vyřešení specifických potíží umí také otevřít 
dveře k nejlepším lékařům tohoto oboru v ne-
mocnici u sv. Anny, kde stále ještě jednou týd-
ně operuje a vede intervenční ultrazvukovou 
ambulanci. „Poskytuji tím svým pacientům 
otevřené dveře na nejvyšší pracoviště,“ vy-
světluje nová ORL lékařka.

Proč jste se rozhodla pro odchod z prestižní 
kliniky a vyměnila ji za maloměstskou or-
dinaci?

Klinika u sv. Anny je sice profesně nejvyš-
ším pracovištěm v mém oboru, ale po více 
než 15 letech jsem se rozhodla pro změnu. Je 
pravda, že okolí bylo mou výpovědí zaskoče-
no, protože mám za sebou přes 60 publikací 
a současně jsem odešla i z přípravy na do-
centuru, výzkumu, přednášek na kongresech 
a výuky mediků, tedy z toho, co dává lékařům 
mezi kolegy jméno a prestiž. Váhala jsem, 
jestli docenturu dokončit, což by pro mě ale 
byl závazek zůstat na klinice, anebo jestli ten-
to titul opustit a začít jinde znovu, svobodně 
a blíž lidem. To, že jsem opustila rozběhlou 
kariéru a jistoty na klinice, sice bylo zeza-
čátku těžké, tím spíše, že jsem dala výpověď 
a rozbíhala svoji firmu uprostřed koronaviro-
vého nouzového stavu, kdy ostatní soukromí 
lékaři naopak hromadně zavírali a úřady ne-
komunikovaly. Nechtěla jsem to ale vzdát ani 
se nechat vystrašit. Nakonec i přes kroky proti 
proudu, překážky, nejistotu a ztížené podmín-
ky se vše podařilo zajistit a ordinaci otevřít. 
A změny vůbec nelituji. Našla jsem tu klid 
a na místních lidech jde vidět, že jsou šťastní, 
že se na mě můžou kdykoliv obrátit. Někdy 
je potřeba dát na svoji intuici, opustit jistoty 
a sejít z pohodlné vyšlapané cesty, abyste na-
šli ten pravý cíl a místo kam patříte.

Na klinice si i přesto udržujete malý úvazek…
Na klinice Otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku si opravdu ještě udržuji jeden tzv. 
operační den. Přímo z ordinace ze Slavkova 
u Brna jsem navíc nyní nově získala propo-
jenou kartotéku s klinikou, tedy vzdálený pří-
stup do nemocnice, a pacienti si tak mohou 
pohodlně zajistit jakékoliv termíny, aniž by 
museli někam telefonovat anebo mít strach 
z odmítnutí. Nejcennější je na tom samozřej-

mě možnost zajištění operace velmi zkuše-
nými chirurgy. Klinika ale řeší i problemati-
ku chrápání, poruch hlasu, závratí, hluchoty 
apod. Pro starší pacienty tam pak může být 
výhodou nabídka sluchadel nezvykle širokého 
výběru oproti soukromým zařízením. 

Proč lokalita Slavkova u Brna?
I když bydlím celý život v Brně, srdce mě 

táhne sem, a to kvůli přátelskému a klidnému 
prostředí, což dělají především úžasní lidé, 
které tu denně poznávám. Navíc tu mám skry-
té kořeny, protože přímo odtud pochází můj 
předek, francouzský voják jménem Burget, 
který sem před 200 lety přišel s Napoleonem. 
Bitvu sice přežil, ale s ostatními se už do Fran-
cie nevrátil. Zamiloval si tuhle oblast a vzal 
si dceru místního krčmáře, čímž ve Slavkově 
začala moje francouzsko-česká rodová linie, 
která se postupně rozšířila do Otnic a do Brna. 
Vracím se tedy do kraje svých předků. 

Jak složité bylo otevřít novou ORL ordinaci?
Upřímně, otevření zcela nové ordinace na-

místo přebírání zaběhlých zdravotnických za-
řízení, je v současné složité tak, že to většina 
lékařů předem vzdá a počká si raději na pře-
dání starší ordinace, což je sice pohodlné 
a jednoduché, ale jste nuceni přijmout starý 
systém a limity bez možnosti větší změny. Já 
chtěla dělat medicínu jinak, v konceptu mo-

derní nové přístrojové a především komplex-
ní péče, za kterou by si ale současně pacienti 
nemuseli nic připlácet, takže jsem se pustila 
do boje s úřady a pojišťovnami. A protože 
mám asi ještě v sobě po svém slavkovském 
předkovi vojenskou krev, tuhle bitvu jsem 
věděla, že chci dotáhnout do konce. Nejdříve 
musíte najít vhodné prostory, což byl první 
problém. V současné době už nemůžete ote-
vřít ordinaci kdekoliv. To, že se zde otevření 
ordinace vůbec zrealizovalo, je přímá zásluha 
starosty, vedení města a správce polikliniky. 
Bez nich bych byla nucena otevřít ordina-
ci v jiném městě v okolí. Zajištěním prostor 
ale boj zdaleka neskončil, pro mě to pak zna-
menalo ještě skoro rok zdlouhavého jednání 
s pojišťovnami a úřady a splnění v současné 
době přísných podmínek přístrojového vyba-
vení, což starší ordinace nemusejí v takové 
šíři splňovat. Například ušní mikroskop je 
dle současné legislativy již povinným vyba-
vením ORL lékaře, starší typy ordinací ho ale 
vůbec neměly, protože začínaly za jiné doby. 

Podobné komplikace jsem musela řešit i s ul-
trazvukovým přístrojem anebo endoskopy. 
Myslím ale, že tento boj se vyplatil - poda-
řilo se tím vytvořit moderní nadstandardní 
prostředí, ve kterém je radost pracovat, a pro 
pacienty je zde zajištěna nejvyšší kvalita péče 
současně při jejich plné úhradě ze strany po-
jišťoven. To, co jsem dva roky „vydupávala“, 
samozřejmě za výrazné pomoci současného 
vedení města, zůstane ve Slavkově už nastálo, 
bude se i nadále předávat z generace na ge-
neraci ORL lékařů. Díky tomu do budoucna 
nemusím omezovat nově příchozí pacienty 
a není problém vyšetřit kohokoli pocházejí-
cího také z jiného regionu než je Vyškovsko. 
Jedná se o veřejně přístupnou ordinaci pro 
všechny, kteří ji budou potřebovat.

Jaké služby poskytujete?
Ordinace je v současném konceptu určena 

pro všechny dospělé a děti starší 12 let. Jsme 
schopni vyšetřit ORL potíže v oblasti ušní, 
nosní a krční anebo i jen jakékoliv zduření 
v oblasti hlavy a krku nejasné příčiny. V or-
dinaci je k dispozici plně vybavená ORL jed-
notka a ultrazvuk, 4 endoskopy různých veli-
kostí pro podrobné vyšetření nosu, nosohltanu 
a hrtanu, ušní mikroskop nejvyšší kvality pro 
detailní zobrazení zvukovodu a středouší, 
audiometr a tympanometr k vyšetření sluchu 
a středoušního tlaku. Samozřejmostí je u nás 

dodržování profesionálních 
metod dezinfekce a sterilizace. 
V klimatizaci ordinace i če-
kárny používáme navíc anti-
bakteriální ionty stříbra. Vel-
kou výhodou je automatický 
systém na čištění ucha, který 
má v sobě čistou na tělesnou 
teplotu nahřátou vodu a přes-
ně nastavený tlak tak, aby se 
zamezilo poškození bubínku, 
což je velký rozdíl oproti dří-
ve používané rizikové metodě 
ručních stříkaček. Vedle ORL 
vyšetření máme k dispozici 

moderní ultrazvukový přístroj, umožňující 
zobrazit i malé patologie v oblasti tkání hla-
vy a krku. Do budoucna je k tomu v jednání 
zavedení cytologických odběrů tenkou jehlou 
pod ultrazvukovou kontrolou, ať již z nádorů, 
zvětšených uzlin anebo štítné žlázy, což dovo-
lí odhalit zhoubný charakter útvarů a pacienta 
ihned nasměřovat k léčbě bez zbytečné časové 
prodlevy. Možnost ultrazvukového vyšetření 
na jednom místě i s ORL diagnostikou na po-
čkání je oproti dlouhým objednacím dobám 
ultrazvukových pracovišť v Brně anebo Vyš-
kově jedna z našich velkých výhod.

Asi častý dotaz – proč není do ordinace 
zavedena pevná telefonní linka?

V prvé řadě nevyžadujeme objednávání 
ani ohlašování se předem, a to ani u pacien-
tů, kteří k nám míří úplně poprvé. Za druhé 
konzultace zdravotního stavu přes telefon ne-
jsou v ORL oboru možné, bez vyšetření nelze 
odhadnout stav a mohlo by dojít k zanedbání 
závažných stavů. Co se týká potřebných in-

MUDr. Jana Neuwirthová

Interiér ordinace • Foto: 2x archiv MÚ
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formací o provozu, ordinační době a dnech 
nepřítomnosti lékaře, jsou veřejně dostupné 
na internetových stránkách www.orlinfo.cz. 
Z mých zkušeností i starší lidé, kteří nemají 
přímý přístup k internetu, mají známé nebo 
příbuzné, kteří jim s tím mohou pomoci. Před 
návštěvou stačí zkontrolovat aktuální stav 
otevření ordinace na našich internetových 
stránkách, vzít si sebou platnou průkazku 
zdravotního pojištění a vyrazit. Výjimečně 
se stane, že odpověď na své dotazy, zejména 

co se týče provozu, na uvedených stránkách 
nenajdete, pro tyto případy jsem k dispozici 
na e-mailu: orlinfopacient@email.cz. 

Jak tedy postupovat, pokud někdo zvažuje 
návštěvu ordinace?

Stačí si vybrat den, kdy se vám to hodí, 
a těsně před návštěvou zkontrolovat interne-
tové stránky ordinace www.orlinfo.cz, kde 
jsou denně aktualizovány informace o provo-
zu, ordinační době a hlavně výjimkách, které 

by mohly omezit provoz. Žádanka od ode-
sílajícího lékaře je samozřejmě výhoda, ale 
přijímáme i pacienty bez žádanky, což je 
zejména u akutních stavů nebo v případech 
nedostupnosti obvodního lékaře odůvodněné. 
Co však nezbytně při návštěvě vyžadujeme je 
mít u sebe platný průkaz zdravotního pojiště-
ní, přes který probíhá v čekárně elektronická 
registrace. Veškeré ORL i ultrazvukové vy-
šetření je pak zcela zdarma. V případě zájmu 
o návštěvu naší ordinace jste vítáni. vs

LIDL začíná stavět „kruháč“ u cukrovaru. Prodejna 
bude stát na jaře příštího roku

Dlouho plánovaná stavba obchodního cent-
ra LIDL v areálu bývalého cukrovaru startuje 
20. července. Stavbaři začnou v první fázi při-
pravovat stavbu budoucí kruhové křižovatky. 
Automobilová doprava bude omezena do kon-
ce října. LIDL plánuje otevření prodejny 
na jaro příštího roku. 

„Po mnoha letech příprav, jednání, obchod-
ních transakcí i zvratů konečně začne stavba, 
která přinese našemu městu nejen nové ná-
kupní možnosti, ale zejména rozvoj neutěšené 
oblasti na strategické spojnici vedoucí od ná-
městí k oběma nádražím. Věřím, že tato in-
vestice pomůže nejen zkvalitnit život v našem 
městě, ale také zatraktivní dlouho opomíjenou 
lokalitu v blízkosti vlakového nádraží,“ uvedl 
starosta Michal Boudný.

Samotné vybudování prodejny bude „třeš-
ničkou“ na dortu, které bude předcházet 
náročná stavba okružní křižovatky v místě 
křížení silnice I/54 a nájezdu na obchvat me-
zinárodní komunikace I/50. Výstavba doprav-
ní infrastruktury na náklady LIDLu byla pod-
mínkou celého projektu. 

Nejdříve se práce dotknou hlavně chodců, 
kteří již nebudou moci chodit po chodníku 

lemující bývalý cukrovar, ale budou svede-
ni na dočasnou cestu pro pěší uvnitř areálu. 
Na mostě, poblíž křižovatky s ulicí Nádražní, 
bude vytvořeno také provizorní místo pro pře-
cházení od Vily Austerlitz. 

Automobilové dopravy se stavební práce 
dotknou od 10. srpna. Bagry a těžké stroje 
se pak v místě křížení silnice I/54 vedoucí 
na Kyjov a nájezdu na mezinárodní komuni-
kaci I/50, budou pohybovat do konce října. 
Stávající cesta bude po dobu stavby většinou 
z části průjezdná. Bez dopravních komplikací 
se však práce neobejdou. V první fázi bude 
uzavřena ze směru od ulice ČSA. Auta bu-
dou moci proudit pouze nájezdem. Následu-
jící dva měsíce pak bude toto místo ze směru 
od města na Kyjov řízeno kyvadlově semafo-
rem. Nájezd bude po tuto dobu uzavřený. 

V areálu bývalého cukrovaru mezi tím bu-
dou stavbaři připravovat budoucí obchodní 
centrum. Samotná prodejna pak začne růst 
od začátku října. Stavební firma by pak měla 
areál opustit v polovině dubna příštího roku, 
kdy také LIDL plánuje otevření.

„Prodejna, jejíž provoz bude šetrný k život-
nímu prostředí, bude vybavena vlastní pekár-

nou, díky které bude v nabídce vždy čerstvé 
pečivo. Vedle dostatečného počtu pokladen 
s velkým odkládacím prostorem zákazníci jistě 
uvítají také rozsáhlý úsek čerstvých potravin. 
K dispozici budou mít velký výběr ovoce a ze-
leniny, masa a mléčných výrobků. Chybět ne-
bude ani Wi-Fi připojení či možnost zakoupení 
kávy s sebou z automatu vyrobeného speciálně 
pro prodejny Lidl. Součástí prodejny bude také 
venkovní parkoviště s dostatečnou kapacitou 
parkovacích míst,“ uvedla mluvčí společnosti 
LIDL Zuzana Holá.

Ve Slavkově u Brna plánuje v příštích týd-
nech společnost REWE otevřít novou pro-
dejnu BILLA poblíž aleje a silnice vedoucí 
na Křenovice. Konkrétní termín otevření 
však ještě investor nechce sdělovat. „Pro-
jekty v realizaci nekomentujeme až do jejich 
finálního dokončení, v tomto případě kolau-
dace a převzetí od developera,“ uvedla mluvčí 
společnosti REWE Group Dana Bratánková. 
V uplynulých týdnech zde developer vybudo-
val například nové odbočovací pruhy, osvět-
lený přechod a přístupový chodník. Poslední 
kolaudace je naplánována na 21. července 
tohoto roku. vs

Vizualizace prodejny LIDL ve Slavkově • Foto: archiv MÚ
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V zámeckém parku přibudou lavičky, koše i hřiště
Téměř devadesát laviček, mobilní křesla, 

odpadkové koše i zábavné dřevěné prvky pro 
děti. Osvětlení horní části parku, vybudová-
ní cest k opravenému altánu i oprava betonu 
spodní fontány nebo vytvoření naučné stezky 
o staletých stromech i antických sochách. 

Zámecký park od příštího roku získá desít-
ky novinek, které budou mít za cíl zpříjemnit 
návštěvníkům čas v této unikátní kulturní pa-
mátce. Město totiž získalo rozhodnutí o po-
skytnutí dotace na projekt revitalizace zá-
meckého parku v hodnotě 5 milionů korun 
z evropských fondů. 

„Často od návštěvníků parku slýcháme, že 
je sice nádherný, ale k dokonalosti a hlavně 
motivaci zde chvíli zůstat, chybí lavičky, od-
padkové koše nebo dětská zóna. Jsem rád, 
že díky možnosti čerpání dotace se nám tato 
přání podaří splnit všechna naráz. A co víc 
– z těchto peněz rozsvítíme horní část parku 
a vybudujeme také mlatové cesty k nově zre-
konstruovanému altánu. Dokonce můžeme 
pořídit i padesát židlí, které si budou moci 
návštěvníci zapůjčit a postavit tam, kam bu-
dou chtít a kde bude v létě zrovna stín,“ uvedl 
starosta Michal Boudný.

Myšlenku umístit do areálu národní kulturní 
památky dětské hřiště nebylo snadné prosadit, 
nakonec se však podařilo ve spolupráci s pra-
covníky památkové péče vytipovat prostor 
ve spodní části parku, cca v místech na spoj-
nici s altánem, kde si vyhrají i děti. „Všechny 
prvky budou muset být z přírodního materiálu 

tak, aby co nejméně narušovaly ráz parku. Pů-
jde o dřevěné houpačky, zvířátka, prolézačky 
a další prvky,“ doplnil vedoucí odboru správy 
majetku, investic a rozvoje Petr Lokaj.

Ne všechno se bude nakupovat nově. Pro-
jekt počítá také s opravou stávajících lavi-
ček, doplněním dřevěných sedáků i renovací 
kamenných noh. V plánu je také vybudování 
naučných stezek přibližujících návštěvníkům 
zajímavosti o vzácných stromech i příběhy 
antických soch, které v těchto dnech renovují 
restaurátoři. Součástí budou i instalace no-
vých informačních tabulí ladících k ostatnímu 
mobiliáři.

Postupná obnova parku probíhá již něko-
lik let. V tomto roce byla například dokon-
čena obnova a oprava barokní zámecké zdi, 
vystavěna replika čínského altánu a již tře-
tím rokem se také opravují vzácné sochy ze 
17. století. Letos restaurátoři pracují na devíti 

sochách. V uplynulých letech získalo novou 
tvář dalších dvanáct kamenných skulptur. 
Soubor obsahuje 64 děl, z nich 48 je vystave-
no v zámeckém parku.

Město má také zpracovaný projekt na ob-
novu a opravu parkových cest. V loňském 
roce se jej pokusilo předložit spolu se sloven-
ským partnerem lázněmi Trenčianské Teplice 
do přeshraničního fondu INTEREG. V uply-
nulých týdnech však došlo zamítavé stanovis-
ko. Projekt tak v tomto období nebude reali-
zován. 

Zámecký park ve Slavkově u Brna tvoří ne-
dílnou součást celého zámeckého areálu a pa-
tří k nejvýznamnějším historickým zahradám 
na území Moravy. Jeho rozloha činí 15,5 ha. 
Obnovený zámecký park byl otevřen u příle-
žitosti konání sympozia UNESCO o barok-
ních zahradách, jež se konalo v září 1977.

vs

Zámecký park • Foto: archiv MÚ
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Pohodová turistika TS BOTA
Pohodová turistika zahrnuje především 

výšlapy v délce do 10 km, zejména v oblasti 
Slavkova, Bučovic nebo Vyškova.

Termín vycházek je každou středu, pokud 

není programem stanoven jiný den. Program 
zahrnuje datum, čas a místo startu, popis 
trasy, cíl, délku trasy a přibližný čas návratu 
do Slavkova.

Účastník nemusí být členem klubu seniorů, 
nemusí se přihlašovat, ani registrovat. Vychá-
zek se mohou zúčastňovat i děti v doprovodu 
dospělých.

Vzhledem k tomu, že se vycházky konají  
za každého přijatelného počasí (s výjimkou 
dlouhotrvajícího deště), doporučuji vzít si ve-
dle svačiny a nápoje také deštník nebo pláš-
těnku.

Účastníci vycházky nejsou pojištěni, účast 
je na vlastní nebezpečí.

5. 8. 2020 – Lenivá hora
Odjezd: V 8.52 hod. z vlak. nádraží ve Slav-

kově do Bohuslavic. Trasa: Bohuslavice–Le-
nivá hora–Pastvisko–Nad Čeložniceni–Oske-
ruše–Bohuslavice. Délka trasy: 8 km.

Návrat: Vlakem z Bohuslavic v 14.30 hod. 

12. 8. 2020 – Skřípov
Odjezd: V 9.15 hod. z aut. nádraží ve Slav-

kově do Lovčiček. Trasa: Lovčičky–Křesta-
nov–Skřípov–Spálený kopec–Dambořice. Dél-
ka trasy: 8 km. 

Návrat: Ve 15.04 hod. autobusem z Dambo-
řic na Silničnou, odtud v 15.36 do Slavkova. 

19. 8. 2020 – Doubrava
Odjezd: V 8. 52 hod. z vlak. nádraží ve Slav-

kově do Vracova. Trasa: Vracov–Doubrava–
Bzinek–Bzenec. Délka trasy: 6 km.

Návrat: Vlakem z Bzence v 13.11 hod. 
nebo 14.06 hod. 

26. 8. 2020 – Kalečník – Studánková 
naučná stezka

Odjezd: V 9.13 hod. z aut. nádraží ve Slav-
kově do Rousínova, v 9.35 hod. z Rousínova 
do Habrovan. Trasa: Habrovany–Panská ská-
la–Vitovický potok–Kalečník–U červeného 
dubu–Olšany. Délka trasy: 9 km.

Návrat: V 14.17 nebo 15.17 autobusem 
z Olšan do Rousínova, odtud v 14.35 hod. 
nebo 15.35 hod. do Slavkova

František Navrátil

Klub seniorů informuje
Vážení členové a příznivci Klubu seniorů, 

máme tady konec dalšího měsíce a s ním i za-
čátek našich akcí.

Vzpomínka naší jedné členky po návštěvě 
Planetária:

Konečně jsme se dočkali a ve čtvrtek 25. 
června navštívili Hvězdárnu a planetárium 
v Brně. Naše velká skupina byla rozdělena 
a té naší se ujal mladý sympatický průvod-
ce. Nejdříve jsme zamířili do sekce mlho-
vin, hvězd a hvězdokup upravené počítačem, 
v další místnosti byly planety naší sluneční 
soustavy, poté jsme vystoupali na prohlídko-
vou terasu, odkud se pozoruje noční obloha 
dalekohledem. Zajímavá byla návštěva v nej-

starší části hvězdárny, kde jsou staré daleko-
hledy – stále funkční a střecha kopule se pro 
pozorování otevírá mechanicky ručně. Venku 
před hvězdárnou jsme mohli zkusit kolik vá-
žíme třeba na Měsíci, Slunci nebo jiné plane-
tě. V Digitáriu jsme se usadili do pohodlných 
křesel, nasadili si brýle a začalo nebeské di-
vadlo v 3D provedení. Průvodce nám napřed 
ukázal letní noční oblohu se všemi souhvězdí-
mi, planetami a Mléčnou dráhou. Poté začala 
naše pouť vesmírem, seděli jsme jako přibití 
a se zatajeným dechem pozorovali zázrak nad 
námi. Odnesli jsme si nádherný pocit a také, 
že jsme jen zrníčka prachu pevně spojená 
s vesmírem. Stálo to za to!

Na měsíc srpen jsou 
ještě volné vstupenky 
na dětskou operu Ferda 
Mravenec, která bude 
23. 8. 2020. Dne 8. 8. 2020 pořádáme zájezd 
na zámek Chropyně a do Kroměříže na výsta-
vu Floria, cena 200 Kč, přihlásit se můžete 
v klubovně seniorů každé pondělí.

Rádi bychom Vás také pozvali na sportovní 
den seniorů v Rousínově, který pořádá Česká 
unie sportu dne 12. srpna na fotbalovém sta-
dionu v Rousínově.

Doufáme, že jste všichni v pořádku a těšíte 
se na společné akce jako my.

Klub seniorů

Archiv Slavkovského zpravodaje 
najdete na adrese 

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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Vyřešte Šifru pana knížete 
a odhalte tajemství

Znáte to – přijdete s dětmi do krásného 
parku plného barokních soch, jenomže mlčící 
kamenné postavy jsou poslední, co by je zají-
malo. Ale co kdybyste dětem řekli, že některé 
z nich vypráví příběh a ukrývají tajemství? 
A že za vyluštění tajenky, kterou jim napovědí 
mlčící antičtí bohové, získají dárek? Zkuste si 
na pokladně zámku nebo v infocentru vyzved-
nout herní mapu „Příběhy do kamene tesané“ 

a objevujte s dětmi tajemství, která měla zů-
stat navždy skrytá.

Luštění v parku Vás bavilo a chtěli byste 
pokračovat v odhalování tajemství? Pak si roz-
hodně na pokladně zámku pořiďte vstupenky 
na novou zábavnou dětskou trasu a rozluštěte 
Šifru pana knížete! Osahávat rekvizity, zís-
kávat nápovědy, převlékat se za prince nebo 
princeznu, smát se… to vše je zde povoleno.

Děti si mohou na prohlídku zapůjčit kostým 
a vžít se do role vyšetřovatelů záhady na zám-
ku. Nově se však setkají s příběhem, který je 
inspirován skutečnými událostmi a přiblíží 
jim význam rodu Kouniců na habsburském 
dvoře, a tím i jejich přínos v politickém dění 
Evropy. Děti se ve zjednodušeném pojetí do-
zví něco z historie a budou řešit zajímavé úko-
ly s pracovními listy, které je dovedou k pře-
kvapivému závěru. ZS-A

Léto přeje kultuře
V zámeckém parku vyrostlo pódium, kte-

ré bude sloužit hudebníkům a divadelníkům. 
Město Slavkov totiž letos pořádá kulturní pro-
gram od července až do začátku října. Kromě 
kulturního programu na pódiu v severní části 
horního parteru se v zámeckém parku a areálu 
zámku letos uskuteční i další divadelní a hu-
dební akce. Slavkov bude hostit i divadelní 
představení s hvězdným obsazením – třídenní 
divadelní scéna na nádvoří zámku ožije díky 
hercům Divadla Bez zábradlí.

Prvním srpnovým představením bude 2. 8. 
pohádková prohlídka zámku – Růženka, 
kterou Vám zahraje kolektiv průvodců. Po prů-
vodcích nastoupí 15. 8. skupina Per Vobis, kte-
rá si pro Vás připravuje speciální kostýmované 
prohlídky na téma Napoleonovy narozeniny.

14. 8. se můžete těšit na cimbálovou muzi-
ku Grajcar. Šíře a žánrová pestrost repertoá-
ru je pro Grajcar příznačná. Nejedná se totiž 
vyloženě o muziku čerpající pouze ze studni-
ce pramene lidových písní, i když tyto patří 
k základním zdrojům. Členové muziky si rádi 

poslechnou i bigbeat, proto svůj repertoár roz-
šířili i o úpravy světových hitů legendárních 
kapel, např. Queen (Bohemian Rhapsody), 
Metallica (Nothing Else Matters), The Eagles 
(Hotel California) a dalších nebo filmové hud-
by (např. Tenkrát na západě s hudbou Ennia 
Morriconeho). Součástí hudebního večera 
bude i Zámecká dechová kapela.

V termínu 19.–21. 8. nás čekají tři předsta-
vení Divadla Bez zábradlí na nádvoří zámku. 
19. 8. uvidíte hudebně-dramatickou baladu – 
Cikáni jdou do nebe. Podmanivé melodie 
a temperamentní tance. Strhující podobenství 
o věčné lidské touze, o svobodě, vášni a lásce, 
která dokáže zničit sama sebe. Příběh osudové 
lásky krásné Rady a zloděje koní Lujko Zoba-
ra. Jevištní zpracování slavného filmu Emila 
Lotjanu a Jevgenije Dogy podle povídek Ma-
xima Gorkého. Muzikál, který vás odnese až 
někam do cikánských nebes!

Druhým představením bude Terasa – ko-
medie plná pařížského espritu, ale i civili-
začního tlaku, který stále více proniká do na-
šich životů… Terasa patří mezi nejúspěšnější 
komedie přelomu tisíciletí. Francouzský 
autor Jean-Claude Carrière, jeden z nejvy-

hledávanějších filmových scénáristů součas-
nosti, spolupracovník Louise Bunuela, Pe-
tera Brooka či Miloše Formana, tu v sedmi 
různorodých postavách vytvořil komediální 
obraz člověka v soukolí moderní civilizace, 
který touží, miluje, sní… ale musí se také 
živit, bydlet, obstarávat svou pozemskou 
existenci a zabývat se jinými nezbytnými 
banalitami…

Letní hraní zakončí 21. 8. hluboce lidská 
tragikomedie o lesku a bídě divadla od osca-
rového autora Ronalda Harwooda – Garde-
robiér. Divadelní principál, hlavní herecká 
hvězda, a jeho garderobiér. Zvláštní a neroz-
lučný vztah dvou lidí, které spojila láska k di-
vadlu. Na Londýn padají bomby a Sir všemu 
navzdory svádí boj sám se sebou, svým oko-
lím i svou poslední velkou rolí Krále Leara. 
Divadlo a život se prostupují. 

29. 8. se Vám v zámeckém parku předsta-
ví Divadelní spolek Slavkov u Brna s hrou 
Sen noci svatojánské. Představení odstartu-
je v 20.30 a vstupenky budou k zakoupení až 
na místě před začátkem akce.

ZS-A

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

Letní filmový festival 
pokračuje i v srpnu!

Vstup na LFF bude umožněn jižní branou 
do zámeckého parku (brána od Palackého 
náměstí), kde se budou prodávat vstupenky 
za jednotné vstupné 70 korun. Všechny fil-
my budou promítány v českém znění. Seze-
ní dle vlastních možností. K dispozici budou 
mobilní toalety. Začátky promítání budou 
v srpnu v 21 hodin. V případě jasného počasí 
se však může začátek posunout o cca 15–20 
minut. Za drobného deště se promítá, výjim-
kou je příliš silný vítr a prudký déšť. Při ode-
hrání více jak 20 minut se vstupné nevrací.

Program
1. 8. – Poslední aristokratka
2. 8. – Ježek Sonic
3. 8. – Rambo: Poslední krev
4. 8. – Přes prsty
5. 8. – Sněžný kluk
6. 8. – 3Bobule ZS-A

Malí luštitelé • Foto: archiv ZS-A

Divadelní hra Terasa • Foto: 3x archiv ZS-A

Balada Cikáni jdou do nebe

Kapela Grajcar
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Napoleonský den – jarmark, módní přehlídka, 
speciální prohlídky a oslavné hry

15. srpna 1769 se narodil slavný francouz-
ský císař a vojevůdce Napoleon I. Bonaparte. 
Jako každý rok si i letos připomene tento den 
akcemi v parku a na zámku. 

V zámeckém parku pro Vás bude připraven 
od 9 hodin Napoleonský jarmark. Ve 13 ho-
din se budete moci přijít pokochat a dozvědět 
řadu zajímavých informací o dobovém oblé-
kání. Součástí slavností bude totiž komento-
vaná módní přehlídka. V blízkosti čínského 
altánu bude probíhat empírový piknik.

Ve 14 hodin započnou Napoleonské hry 
v režii společnosti Acaballado s názvem 
„Příběh koně“. Ve 14.30 se můžete těšit na 
sabrage jezdců,v 16.00 koně v proměnách 

staletí, 17.00 jezdeckou soutěž, 19.00 ukázky 
dělostřelecké techniky tří armád, 20.00 ukáz-
ky výcviku pěší armády, 20.30 dělové salvy 
na počest výročí narození císaře Napoleo-
na a ve 21.00 inscenovanou večerní bitevní 
ukázku na téma osudu válečných koní, kde 
v hlavní roli vystoupí Václav Vydra. Na tuto 
akci bude již vstup do parku zpoplatněn, vstu-
penky zakoupíte na místě či v informačním 
centru.

Na zámku se v tento den budou také sla-
vit Napoleonovy narozeniny a jako na každé 
oslavě, i u nás bude veselo. Kromě císaře 
Napoleona se můžete těšit na jeho vykutále-
né podřízené, kteří si ví rady v každé situa-
ci. Nejednou tak připraví císaři opravdové 
překvapení. Skupina Per Vobis se na Vás těší 
v časech 10.30, 11.30, 12.30, 14.30 a 15.30. 
Vstupenky je možno zakoupit on-line na ad-
rese „vstupenky.zamek-slavkov.cz“ (je tře-
ba vybrat záložku „Prohlídky“ a příslušné 
datum) nebo si je můžete rezervovat na tel. 

544 227 548 a vyzvednout nejpozději 30 
minut před začátkem prohlídky na pokladně 
zámku. ZS-A

Hrátky s čertem v zámeckém parku
Slavkovský ochotnický spolek se zapojil 

do letní „šňůry“ kulturních akcí v krásném 
prostřední zámeckého parku a uvedl zde zná-
mou divadelní pohádku Jana Drdy Hrátky 
s čertem.

Pro realizaci divadelních projektů pod širým 
nebem je rozhodující počasí. Původně plá-
novaný termín 19. června kvůli dešti nevyšel 
a teprve v náhradním termínu 3. července se 
povedlo hru divákům předvést. A sešlo se jich 
dosti! Rozsadili se na lavičky, usedli do trávy 
a pozorně zhlédli připravenou inscenaci. 

Hrátky s čertem jsme reprízovali už poje-
denácté, ale hrát ve velkém prostoru přírod-
ního jeviště byl zcela nový zážitek. V před-
stavení jsme zúročili i zkušenosti ze soutěžní 
přehlídky amatérských divadel v Němčicích 
nad Hanou, které jsme se zúčastnili na konci 
června. Tři naši herci, kteří si z přehlídky při-
vezli ocenění – Dagmar Mašová v roli Káči, 
Miroslav Slováček st. jako Solfernus i Pavel 
Šujan coby čert Lucius – předvedli také v zá-
meckém parku plnohodnotný herecký výkon. 
Zahanbit se nenechali ani ostatní z hereckého 
souboru. Pochvalu zaslouží i dětští představi-
telé Jan a Kristýna Markovi, Terezka Vyše-
hradská, Běla Karkošková, Vanesa Brančová 

i odrostlejší Viktorie Brančová a Šárka Adám-
ková, kteří hru osvěžili a dodali jí půvab mlá-
dí. Přírodní jeviště dotvořila Jarmila Pospí-
šilová, scénu nasvítili a ozvučili Jan Matyáš 
a Luboš Vojtek.

Děkujeme kolektivu Zámku Slavkov – 
Austerlitz za pomoc s přípravou této akce 

a především, vám – divákům – za vaši přízeň.
V zámeckém parku pod širým nebem se-

hrajeme letos ještě jedno představení, a to 
Shakespearovu veselohru Sen noci svatoján-
ské. Do kalendáře si poznačte datum 29. srpna 
2020. Srdečně vás zvou divadelníci.

ZS-A

Kam za kulturou 
V informačním centru pod zámkem mů-

žete v srpnu 2020 zakoupit vstupenky na:

•  Letní hraní Divadla Bez zábradlí – Ciká-
ni jdou do nebe, nádvoří zámku, 19. 8. 
2020 ve 20 h., 590–690 Kč

•  Letní hraní Divadla Bez zábradlí – Tera-
sa, nádvoří zámku, 20. 8. 2020 ve 20 h., 
490–590 Kč

•  Letní hraní Divadla Bez zábradlí – Gar-
derobiér, nádvoří zámku, 21. 8. 2020 
ve 20 h., 490–590 Kč

•  Veteranfest Slavkov 2020, zámecký 
park, 5. 9. 2020, dospělí 160 Kč; děti nad 
10 let, senioři, studenti, ZTP 100 Kč

•  Johann Strauss orchestr – Z operety 
do operety, Historický sál, 12. 9. 2020 
v 15 a 19 h., 350 Kč

•  Recitál Václava Neckáře a Filipa Rácze, 
SC Bonaparte, 21. 9. 2020 v 19 h., 390 Kč

•  Co takhle ke zpovědi…, SC Bonaparte, 
22. 9. 2020 v 19 h., 420–450 Kč

•  Domácí@štěstí.hned, SC Bonaparte, 
5. 10. 2020 v 19 h., 270–300 Kč

•  Concentus Moraviae – koncert Moniky 
Knoblochové a Libora Maška, Ruben-
sův sál, 13. 10. 2020 v 19 h., 100–200 Kč

•  Divadelní představení Lotrando a Zu-
bejda, SC Bonaparte, 20.3.2021 v 17 h., 
170 Kč. ZSA

Divadlo v parku • Foto: archiv ZS-A
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Škola čar a kouzel Austerlitz – hrané oživené prohlídky
Přijďte navštívit v neděli 30. srpna 2020 

Zámek Slavkov – Austerlitz, který se promě-
ní na Školu čar a kouzel. 

Tato netradiční kostýmovaná prohlíd-
ka zámku zavede nejen malé návštěvníky 
do části prohlídkové trasy Historické sály 
a částečně do podzemí. Během necelé hodiny 
si vyzkoušíte, jaké je to být čarodějnickými 
učni a zažijete i malé dobrodružství. Začátky 
prohlídek jsou v 13.30, 14.30 a 15.30 hod. 
Z důvodu omezené kapacity je třeba vstu-

penky zakoupit on-line na adrese „vstupenky.
zamek-slavkov.cz“ (zobrazí se po rozklik-
nutí záložky „Prohlídky“ a vybrání přísluš-
ného data) nebo je možno rezervovat na tel. 
544 227 548 a vyzvednout nejpozději 30 mi-
nut před začátkem na pokladně zámku. Kos-
týmy dětí jsou vítány, nejsou však podmín-
kou. Těšíme se na vás! ZS-A

Iva Hüttnerová prozradí, jak udržet manželství
Manželství Diany a Huga je v krizi. Ona –

marketingová ředitelka, on – umělec na volné 
noze. O veškerý chod domácnosti se stará on 
– ona vydělává. Ale nefunguje to.

Do jejich domácnosti doslova vtrhne hos-
podyně Vilemína Gruntorádová z agentury 
Domácí@štěstí.hned. Poradí, jak vyčistit 
skvrny od vína a rzi, jak vypnouti vrásky, jak 
zvětšit poprsí i zahnat bolesti hlavy. Okamžitě 
vycítí, že v tomto manželství není něco v po-
řádku a rozhodne se − proti vůli obou manželů 
− udělat vítr i v jejich vztahu.

Zjistíme, jak řešily krize v kuchyni a loži 
naše babičky, jak dosáhnout slasti v oblasti 
lásky a jak tuto slast vyžadovat.

Dozvíme se, že „normální mužský chce, 
aby jeho žena stále stála za hřích“, a také to, 
že „politici žádné manželské štěstí nemají“, 
i že „schopná žena si nikdy nevezme muže 
méně schopného“ a „dá-li Pánbůh zdraví 
− tak i hříchy budou“. Takových a dalších, 
léty prověřených pravd z jeviště zazní de-
sítky.

Vilemína Gruntorádová si ví rady v každé 
situaci, až je někdy „na zabití“. Její rady po-
znáte 5. 10. 2020 od 19 hodin ve Společen-
ském centu Bonaparte. Vstupenky zakoupí-
te v informačním centru pod zámkem nebo 
na stránce www.zamek-slavkov.cz/predpro-
dej. ZS-A

Koncert Z operety do operety již 12. září 2020 
Každoročně na jaře v květnu se v Histo-

rickém sále zámku rozezní hudba orchestru 
Johanna Strausse s jeho sólisty. Posluchači 
se těší na prožitek z hudby skladatelů doby 
Rakousko-Uherské monarchie, ale i mladších 
autorů, zvláště tvorby muzikálové.

Valčíky, polky, pochody, čardáše… a jiné, 
dávají posluchačům opět možnost přenést se 
do jiné reality a vychutnat si atmosféru ele-
gantně oděných dam a pánů s klobouky. Pro-
žít si zvláštní pocit radosti a pohody s hudbou 
v reprezentačním Historickém sále zámku, 

která se ani neomrzí, ani nepodléhá módě. 
Epidemie koronaviru nám všem nepříjemně 
zasáhla do našich plánů a životů. Některým 
lidem bohužel smutně zkomplikovala život 
a možnost pracovat. I umělci ze dne na den 
přestali veřejně vystupovat a nikdo nevěděl, 
co bude dál. Naši umělci však chtějí hrát a po-
těšit vaše srdce kvalitní hudbou.

„Přežije-li kultura, přežije i národ!“ Přijďte 
proto v sobotu 12. září 2020 do Historického 
sálu Zámku Slavkov – Austerlitz (budou dva 
koncerty v jednom dni v 15 a v 19 hodin), kde 
vás budou očekávat naši tři sólisté, sopranistka 
– paní Luisa Albrechtová, mezzosopranistka 
– paní Barunka Preisinger z řecké metropole 
Athén a tenorista – pan Juraj Nociar.

Vstupenky na obě představení jsou v před-
prodeji v informačním centru, Palackého 
nám. 1., tel. 513 034 156, infocentrum@za-
mek-slavkov.cz i na webu zámku http://www.
zamek-slavkov.cz/predprodej. ZS-A

Foto: 4x archiv ZS-A

Luisa Albrechtová Juraj Nociar Barunka Preisinger
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Barbie v šatech Marie 
Terezie, Napoleona, 
Karla IV. a desítek dalších

V úterý 25. srpna začíná na Zámku 
Slavkov – Austerlitz výstava „Dějiny  
módy na panenkách“, jejíž autorkou 
je Zdena Mudráková ze Zlína. Ná-
vštěvníci mohou obdivovat stovky 

exponátů – ručně šitých a zdobených 
šatů a patřičných doplňků oblečených 
na panenkách Barbie a Steffi. Výsta-
va mapuje historické oděvní styly 
a její záběr je opravdu impozant-
ní – přes 2000 let – od Egypta, přes 
Krétu, Řecko a Řím, dále jednotlivé 
slohy od středověku až po 80. léta 
20. století. Nebudou opomíjeny ani 
pánské miniaturní oděvy a uniformy. 
Můžete se těšit na nejznámější odě-
vy významných historických postav, 
například Marie Terezie, Jana Ámose 
Komenského, Karla IV., Lady Diany 
a mnohých dalších. Samozřejmě ne-
bude chybět ani Napoleon a Josefína. 
Veškeré modely historických oděvů 
jsou ušité přesně podle portrétů nebo 
fotografií v odborné literatuře.

Výstava bude otevřena do 30. 
září. V srpnu ji můžete navštívit kaž-
dý den, v září od úterý do neděle 
vždy od 9 do 17 hodin. ZS-A

Problém holubů na střeše školy
V jarních měsících proběhlo v součinnos-

ti s HZS částečné vyčištění střešních žlabů 
na střeše ZŠ Komenského. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že některá místa školního dvora jsou 
pro techniku nedostupná, rozhodli jsme se 
navázat spolupráci s panem Drašarem, jehož 
firma se specializuje na práce ve výškách. In-
tenzivní práce probíhaly více než týden a po-

řízená fotodokumentace nám doslova vzala 
dech. Ve střešních žlabech hnízdí každoročně 
holubi a  jeden ze svodů byl po léta naplňo-
ván holubím trusem, až byl nakonec zcela 
neprůchodný – trus sahal do výšky cca 6 m. 
Důsledkem letitého zatékání dešťové vody je 
poničená fasáda a vlhkost ve zdech budovy. 
Dle vyjádření majitele firmy byla několik let 
zanedbaná údržba střechy a je nutné čištění 
provádět 1–2krát ročně. 

Problém holubů na historických budovách 
řeší spousta měst a odstraňovat následky je-
jich přítomnosti stojí nemalé finanční pro-

středky. Nicméně škola bude muset na čištění 
střechy každoročně vyčlenit potřebnou částku 
(jen letošní akce vyšla na necelých 50 000 
Kč). Vzhledem k hodnotě budovy a zejména 
skutečnosti, že holubí trus může vyvolávat 
při nadýchání alergické reakce a holubi jsou 
přenašeči celé řady chorob, např. ornitózy, 
salmonelózy, toxoplazmózy nebo plísňových 
onemocnění, je nezbytné se zaměřit na ome-
zení jejich výskytu v okolí školy a zejména 
na pravidelné odstraňování holubího trusu. 
Jde přece o zdraví našich dětí.

Věra Babicová, ředitelka školy

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

Foto: 4x archiv školy
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

pomníky, žulové doplňky, nápisy, přisekávky, 
broušení a renovace starých hrobů

mob.: 731 200 371
e-mail: jsme@kamenictvi-urbanec.cz

Husova 8, 684 01 Slavkov u Brna
www.kamenictvi-urbanec.cz

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, t. 775 744 709

Blahopřání
Dne 25. července 2020

oslavila své krásné 91. narozeniny paní 

SYLVA OLBRICHTOVÁ
rozená Šimáčková

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let přejí děti s rodinami.

Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou v srdci.

Dne 11. července 2020 uplynulo třetí výročí, kdy nás opustila paní 

HANA BURIANOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají
manžel a synové s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2020 uplynulo deset smutných let,
kdy nás navždy opustila paní

HANA VINKLÁRKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcera s vnoučaty.

Vzpomínka
…je třeba slov?

Jsou tomu již tři roky, co nás 24. července 2017  
opustila milovaná manželka a maminka, paní

Mgr.  JANA SEKERKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 30. července 2020 by oslavil 100 let pan

JAN ČERVINKA

S láskou a úctou vzpomínají dcery Zdena a Jarmila s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 20. července 2020 uplynulo pět let, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR MAZAL
S láskou a úctou vzpomínají

manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David.

Vzpomínka
Dne 21. června 2020 uplynulo 27 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 2020 uplynulo 14 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.

ŽALUZIE, SÍTĚ
montáž, servis, opravy, drobné náhradní díly zdarma

737 885 000
zaluzie.slavkov@seznam.cz

Ing. Karel HOŠEK
Slovákova 389, Slavkov u Brna

Hledáme učitelku MŠ
ZŠ a MŠ Němčany nabízí od 1. 9. 2020 mís-

to učitelky v MŠ na úvazek 0,8, časem na úva-
zek 1,0. Požadavky dle platné legislativy. Ži-
votopis posílejte na zs.nemcany@centrum.cz, 
bližší informace na tel. čísle 724 717 808.

mar

Čtenáři, pomozte
Prosíme čtenáře Slavkovského zpravodaje 

o pomoc. Hledáme občany Slavkova, kteří 
byli za minulého režimu (1948–1989) vězně-
ni nebo vyslýcháni StB z politických důvodů. 
Jde o občany našeho města – rodáky, nebo ty, 
kteří zde prožili část života. 

Pokud někoho takového máte v rodině 
nebo o někom víte, prosím, ozvěte se na tel. 
605 837 020 nebo napište na e-mail: male-
cekb@seznam.cz. Moc děkujeme.

B. Maleček
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Milan Hrabovský (85 let) 22. 6.
Ladislav Mráz (86 let) 3. 7.
Bohumila Krbková (85 let) 9. 7.
Marie Drápalová (73 let) 12. 7.
Zdenka Poltová (73 let) 16. 7.
Josef Fiala (81 let) 18. 7.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od 
pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642 
od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato 
služba je zdarma.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 21. srpna do 16 h.

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš.
KOUPÍM gramofonové desky český a za-
hraniční rock, hardrock. Tel. 604 706 900.
HLEDÁM zdravotní sestru pro práci na or-
topedické ambulanci ve Slavkově u Brna, 
dva dny v týdnu, nástup od 1. 9. 2020, tel. 
604 332 881.
NUTNĚ hledám ke koupi byt 2+1 nebo 3+1  
Slavkov u Brna, Rousínov. T.: 604 959 361
ROZHODLI jsme se koupit chatu/chalupu k 
rekreaci. Nabídněte prosím. Tel. 736 123 995
KOUPÍM pěkný domek se zahrádkou 
do 40 km od Brna. Tel. 737 480 827.
HOSTINEC NA ŠPITÁLCE přijme pomoc-
nou sílu do kuchyně. Tel. 604 573 212.
PRODÁM auto Fiat Marea r.v. 2003, STK 
do 10/2021. Zimní obutí. Cena 10.000 Kč. 
Tel.: 607 977 575.

Vzpomínka
Těžké je žít bez milovaného člověka, stále se ohlížíš, zda někde nečeká…

Dne 13. srpna 2020 uplyne čtvrté výročí úmrtí
naší milované dcery, sestry, manželky, maminky a babičky, paní

ILONY SVOBODOVÉ rozené Krejčí
Všichni, kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte se zarmoucenou rodinou.

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá…

Dne 6. srpna 2020 uplyne 1 smutný rok, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF HOLOUBEK
Dne 29. srpna 2020 by oslavil své 78. narozeniny.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Věra a synové s rodinami.

Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát a tiše vzpomínat.

Dne 2. srpna 2020 by se dožil 70 let
manžel a dědeček, pan

JAN LOKAJ
Stále vzpomínají manželka s rodinou.

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije – neumírá.

Dne 28. srpna 2020 by se dožil 95 let náš tatínek, pan

VÁCLAV ANTOŠ
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste jej znali a vzpomenete s námi, děkujeme.

Vzpomínka
Dne 2. srpna 2020 uplyne třetí smutné výročí, 

kdy nás opustil pan

VÁCLAV ŠEDÝ
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Vše pominulo, jen stopa lásky v srdcích zůstala.

V těchto dnech si připomínáme dvě smutná výročí
 našich rodičů. Dne 4. srpna 2020 uběhly tři roky, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka a 3. září 2020 
tomu budou dva roky, kdy nás opustil náš drahý tatínek.
LIBUŠE A MIROSLAV OLEJNÍKOVI
S láskou a úctou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 

synové, snacha, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Dne 31. července 2020 by oslavila své 30. narozeniny
a dne 6. srpna vzpomeneme 7. výročí, kdy nás opustila

MARKÉTA HORKÁ

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,

smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to, co 
nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 3. srpna 2020 uplynulo 15 let, kdy nás opustil náš milovaný tatínek, 
strýc a dědeček, pan

ANTONÍN POLÁČEK ze Slavkova u Brna
Dne 17. října 2020 by oslavil své 66. narozeniny.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají děti Michal s rodinou, dcery Lucie s Valerií a Jarmila.

Vzpomínka
Už ti nemůžeme ruku 

podat a k narozeninám 
blahopřát, jen kytičku 

růží na hrob dát, 
za lásku a výchovu 

poděkovat  
a tiše vzpomínat.

Dne 10. srpna 2020 by oslavil 
své 70. narozeniny pan

VLADIMÍR NOVÁK
S úctou a láskou vzpomínají

manželka, dcera a synové s rodinami.
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Procestovali jsme pět států během týdne!
Jazykové Centrum Bučovice a Slavkov u Brna uspořádalo 7. ročník Summer campu v angličtině

Poznat kus světa a přitom ne-
opustit Bučovice? Právě o tom 
byl i letos již tradiční Summer 
camp pořádaný Jazykovým Cen-
trem Bučovice a Slavkov u Brna. 
V týdnu od 6. do 10. července 
jsme procestovali celkem pět stá-
tů, odnesli jsme si nejen vědomos-
ti, ale i spoustu zážitků a ulicemi 
Bučovic zněla angličtina. Všichni 
jsme společně vyrazili do USA, 
kde jsme si zahráli baseball se 
skvělým trenérem z týmu Pelikans 
Bučovice a uspořádali zahajovací 
barbecue. Dále jsme se přemístili 
do Itálie, kde jsme si za pomoci 
týmu z Boo Burgeru v Bučovicích 
mohli vyzkoušet upéct vlastní pi-
zzu. V Itálii děti musely vyřešit 
zapeklitá vodítka, aby úspěšně našly poklad. 
Vše se podařilo a ve středu jsme pokračovali 
na naší cestě do Velké Británie, kde jsme strá-
vili odpoledne ve Wimbledonu, který pro nás 

přichystal Tenisový klub Bučovice. Po vel-
kém výdeji na tenise jsme energii doplnili tra-
dičním anglickým čajem a sušenkami. Naše 
cesta pokračovala do Francie, kde jsme si za-

hráli pétanque 
v zámecké 
zahradě a prošli 
si novou expozici 
Muzea Bučovice. Poslední za-
stávkou naší cesty byla Austrálie. 
Lektorka Ana starším dětem zpro-
středkovala videohovor do noční 
Sydney a poté jsme týden zakončili 
na bučovickém koupališti. 

Chtěla bych moc poděkovat 
všem, kteří nám pomohli uskuteč-
nit tak pestrý program, dále bych 
chtěla poděkovat Gabriele Braune-
rové za perfektní organizaci a naší 
španělské lektorce Aně Morales 
za úžasnou spolupráci. Největší 
poděkování však patří dětem a ro-
dičům, díky kterým byl pro mě 

letošní Summer Camp opravdu nezapomenu-
telný zážitek.

Karolína Kolaříková
lektorka JCB, studentka FF MU

Účastníci Summer Campu • Foto: archiv JCB

150. výročí vzniku evangelického sboru v Heršpicích
Evangelický sbor v Heršpicích slaví naro-

zeniny, a to stopadesáté. Já vím, na církev to 
není mnoho, ale na protestantský sbor ano. 
S ohledem na to, že protestantské církve byly 
v 17. a 18. století po 160 let na našem území 
zapovězeny a pronásledovány a pak ještě 100 
let omezovány, vznikl tu evangelický sbor 
dosti brzy. Jeho součástí je dnes i kazatelská 
stanice s modlitebnou ve Slavkově.

Ačkoli se v Heršpicích po Tolerančním 
patentu Josefa II. roku 1782 přihlásilo k re-
formované církvi 43 dospělých osob – plus 
20 dětí z těchto rodin – nemohli vytvořit 
vlastní sbor, ale byli připojeni k nejbližšímu 
sboru, a to v Kloboukách u Brna. I když se 
jejich počet časem stále zvětšoval, nemohli 
až do rozvolnění tolerance Protestantským 
patentem z roku 1861 o osamostatnění žádat, 
protože jich nikdy nebylo v místě požadova-
ných 100 rodin nebo 500 „duší“, tedy dospě-
lých jedinců.

Konali každou neděli bohoslužby ve sto-
dolách nebo v domech jednotlivých evange-
líků. Tyto bohoslužby, pokud nepřišel farář 
z Klobouk, byly čtené z Postily a doprovázené 
písněmi a vlastními modlitbami. Ani to však 
nebylo zcela samozřejmě vrchností zaručeno, 
protože když r. 1832 odvedli pro jejich aktiv-
ní víru do žaláře ze shromáždění 3 účastníky 
bohoslužeb, nesměli se ani tak skromné bo-
hoslužby po mnoho let konat. Zpravidla však 
kdo mohl, vydal se v den Páně na bohoslužby 
do Klobouk. Cesta vedla lesy, tzv. „helvítským 
chodníkem“, a aby se lidé dostali na bohosluž-
by včas, vycházeli v zimě ve 4 hodiny ráno se 
svítilnami a muži prošlapávali cestu. Po boho-
službách je čekala stejně náročná cesta zpět.

Není divu, že heršpičtí evangelíci chtěli mít 
svůj sbor blíž. Před Protestantským patentem, 
který neomezoval samostatnost sboru počtem 
členů to znamenalo spojit se v úsilí o vlastní 
sbor s evangelíky z blízkých vesnic – z Ra-

šovic, Násedlovic a Dambořic. Ale i po Pro-
testantském patentu mohla vrchnost založení 
sboru zamítnout pod různými záminkami. 
A tak mezi lety 1824–1870 podali Heršpičtí 
evangelíci postupně 10 žádostí, z nichž až po-
slední byla r. 1870 vyslyšena. Do té doby však 
měli evangelíci už postaven vlastní kostel, do-
stavěný a zařízený r. 1869, před evangelickým 
hřbitovem. 

Sbor byl prohlášen samostatným dne 28. 
února r. 1870 výnosem církevní rady č. 334 
v souhlase s moravským místodržitelstvím. 
K němu byly přiřazeny obce Rašovice, Hodě-
jice, Němčany, Slavkov, respektive evangelí-
ci, kteří v nich bydleli. První farář sboru, Au-
gust Nagy, byl zvolen o necelý měsíc později. 

Dnes je tento sbor i s kazatelskou stanicí 
ve Slavkově jedním ze sborů Českobratrské 
církve evangelické, která vznikla sloučením 
reformovaných a luterských sborů r. 1918. 
Českobratrská církev evangelická je druhou 
největší církví v České republice a nejpočet-
nější protestantskou církví u nás.

Letos si tedy připomínáme 150. výročí 
vzniku sboru a zveme Vás na celodenní osla-
vy do evangelického sboru v Heršpicích, které 
se budou konat 13. září 2020.

Když se slaví narozeniny, oslavují všichni 
jubilanta a radují se spolu s ním z toho, čeho 
všeho dosáhl a jak plný život dosud prožil. 
Heslem našich oslav je však verš ze Žalmu 
115.: „Ne nás. Hospodine, ne nás, ale svoje 
jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou 
věrnost,“ který je napsán v čele kostela. Víme, 
že není jen zásluhou našich předků a před-
chůdců, že tu jsme. Není to zásluhou ani naší. 
My touto oslavou chceme děkovat Pánu Bohu 
za celý tento čas existence sboru. A máme na-
ději, že budeme pokračovat v tom, proč náš 
sbor před 150 lety vznikl. Chceme, aby Boží 
zvěst byla tlumočena v místě, kde žijeme. 
Stejně jako naši předkové chceme spravovat 

své obecenství a být sami za sebe odpovědni. 
A hlavně doufáme, že budeme moci zvěstovat 
radost evangelia o Ježíši Kristu i všem v okolí. 

Program oslav 150. výročí vzniku sboru
9.30 bohoslužby – káže Daniel Ženatý, sy-

nodní senior (nejvyšší ordinovaný představi-
tel naší církve)

11.00 beseda se synodním seniorem
13.00 cesta na oběd 
15.00 koncert sborových varhaníků a pě-

veckého sboru
Další informace a podněty k výročí a osla-

vám najdete na webové stránce evangelici-
-herspice.cz

Přijďte! Všichni jste srdečně zváni!
Jarmila Řezníčková, farářka

Kostel po opravě • Foto: archiv autorky
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Medailové hody Marka Hrubého
V sobotu 27. 6. 2020 se konalo v Břecla-

vi Mistrovství Jihomoravského kraje žactva 
v atletice. Jediným slavkovským medailistou 
zde byl Marek Hrubý. Tento nadějný atlet, 
medailista z halového Mistrovství republiky, 
posbíral ve všech třech svých startech medai-
le. Dvě zlaté a jednu bronzovou. Očekávané 
bylo vítězství v jeho parádní disciplíně – vrhu 
4 kg koulí. Druhého v pořadí Marek „přehodil“ 
o takřka 2,5 m a výkonem 14,16 m si pohodl-
ně zajistil zlatou medaili a nový osobní rekord. 
Zároveň se tak zařadil na 4. místo průběžných 
republikových tabulek. Druhá zlatá byla mno-
hem překvapivější. Marek ji vybojoval v hodu 
diskem 1 kg, kdy si svoje osobní maximum 
posunul takřka o 9 m na 44,39 m, a patří mu 
8. místo průběžných republikových tabulek.

Bronzovou medaili získal Marek v hodu 
oštěpem 600 g, což je další disciplína, ve kte-
ré se za uplynulý rok neskutečně zlepšil. Vý-
kon 42,23 m stačil „jen“ na třetí místo, pou-
hých 19 centimetrů od stříbra. Vítězem se stal 
brněnský David Kolář, který hodem 52,01 m 
zároveň vylétl na první místo průběžných ta-
bulek (Marek Hrubý 16. místo, další Slavko-
vák Jan Fiala drží hodem 43,47 m z minulého 
týdne průběžné 10. místo).

Markovy úspěchy jsou jak odměnou za jeho 
tréninkovou píli, tak i za pečlivé vedení jeho 
trenérovi. Věříme, že se mu podaří tyto úspě-
chy zopakovat na letošním Mistrovství ČR 
žactva, které se uskuteční ve dnech 19. a 20. 
září v Třinci.

Trenéři

Reprezentujeme školu, naše město i kraj
Letošní rok byl poněkud jiný, než roky 

předcházející, ale do 10. března 2020 jsme 
přesto stihli přípravu a účast na odborných 
soutěžích. Do gastronomické soutěže Sva-
činka s Rio Mare se zapojujeme již každo-
ročně. Z finálového kola v Praze si naše zá-
stupkyně přivezla Zvláštní cenu Rio Mare. 
Každoročně také organizujeme soutěž v mí-
chání teplých nápojů – Metelka Austerlitz 
cup a již 3. rokem i Teekanne Czech Tea-
tenders. V „čajové sekci“ naše specialistky 
získaly 3. a 5. místo, což bylo pro nás vel-
kým uznáním. V této sekci i v soutěži FOR 
GASTRO & HOTEL Praha získala naše 
Tereza nádherné 5. místo a v koktejlové sou-
těži v Kroměříži 4. místo. V soutěži Matcha 
Czech Teatenders Cup jsme získali 7. místo. 
Máme i nadšence flairu a náš zástupce dosá-
hl na krásné 3. místo v republikovém kole. 
Před třemi roky jsme otevřeli nový obor cuk-
rář a již od počátku se naše cukrářky zapojují 
do soutěží. Nejinak tomu bylo i letos, neboť 
ve Velkém Meziříčí v soutěži Ukaž, co umíš 
opět naše cukrářka stanula na 1. místě, ze 
soutěže Podbeskydský ještěr ve Frýdku-
-Místku jsme přivezli 6. místo.

Zapojení našich studentů do literární sou-
těže Slavkovské memento je již samozřej-
mostí a jsme rádi, že naše studentka dosáhla 
na 1. místo. Na naší škole máme i fotogra-

fické talenty a bylo jasné, že se rádi zapojí 
do fotosoutěže s názvem Projekty EU v Ji-
homoravském kraji. Naše Lucka získala nád-
herné 2. místo a doufáme, že ji na podzim 
čeká odměna ve formě třídenní návštěvy 
Bruselu, která se v jarních měsících nemohla 
uskutečnit. V oblasti environmentální výcho-
vy jsme se opět zapojili do republikového 
projektu Enersol a naše studentka získala 
v krajském kole 2. místo a postoupila do re-
publikového kola, které se bude opět konat 
na podzim 2020. Zde je nutné opět poděko-
vat firmě Liko-s, neboť zástupci této firmy 
byli velmi ochotní spolupracovat při přípravě 
naší studentky na soutěž.

V měsíci březnu a dubnu se naši autome-
chanici měli účastnit krajského kola Auto-
opravář junior (letošní organizace byla na naší 
straně) a soutěže Automobileum i nové soutě-
že ve zručnosti řídit traktor. Pandemie zcela 
přerušila nejen výuku ve školách, ale i soutě-
že, které měly být vyvrcholením dlouhodobé 
přípravy studentů pod vedením jejich učitelů, 
a to ve všech oblastech. U automechaniků 

jsme stihli alespoň přivítat Honzu Brance 
po jeho návratu z rallye Dakar, v rámci Týdne 
s technikou Jakuba Kornfeila, který přislíbil 
předat své vědomosti i v dalším školním roce, 
prezentaci elektromobilu Tesla a vyvrchole-
ním byly zajímavé hodiny pro všechny žáky 
školy v pojízdné laboratoři FabLab.

To nejlepší na konec. Naši truhláři si 
dlouhodobě vedou velmi dobře a o obor je 
zájem. V září 2019 dvoučlenné družstvo 
v republikové soutěži Machři roku v Praze 
stanulo na nádherném 1. místě a kluci i uči-
telé z toho měli velkou radost. Čekalo nás ale 
krajské kolo Truhlář junior 2020 a výsledky 
z minulých let byly velmi zavazující. Naši 
dva truhláři se podělili o 1. a 2. místo a pou-
ze nejlepší postupuje do republikového kola, 
kde se utká s nejlepším truhlářem každého 
kraje ČR. Tréma a zodpovědnost udělala 
svoje, ale podařilo se nám obhájit 1. místo 
i v mezinárodní konkurenci (2 zástupci byli 
z maďarské Šoproně, 2 zástupci z Polska a 2 
ze Slovenska). Všichni soutěžící obdrželi 
ceny za svoji účast v takové prestižní soutěži 
a shodli se, že by se opět za rok chtěli setkat 
na této soutěži konané v rámci veletrhu Mo-
bitex v BVV Brno.

Co říci na závěr? Soutěží, kterých se účast-
níme, je daleko více a ne vždy se nám podaří 
uspět podle našich přání. Naším cílem ale je, 
aby studenti zakusili taková klání, získávali 
zkušenosti, které je budou posunovat dál. Po-
žadavky jsou veliké a my se snažíme mate-
riálně modernizovat všechny naše obory, což 
s sebou nese i značné finanční zajištění. Ně-
kteří naši učitelé jsou velcí nadšenci, pro svůj 
obor a přípravu studentů dělají maximum, což 
se potom odráží i v zájmu studentů účastnit 
se takových velkých soutěží a stávají se opět 
nadšenci pro obor, který studují. Těmto vyu-
čujícím patří moje velké poděkování a obdiv. 
Nyní si jen můžeme přát, aby příští školní rok 
nebyl zasažen pandemií. Naším přáním je ne-
jen učit, ale i dál účastnit se odborných soutě-
ží a výborně reprezentovat školu, naše město 
a Jihomoravský kraj.

V. Kulhánková

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

Foto: 2x archiv ISŠ
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Centrum Ententyky nově ve Slavkově
Jsme velmi rádi, že Vám můžeme v novém 

školním roce nabídnout rozšířenou nabídku 
kroužků a aktivit našeho rodinného centra pří-
mo ve Slavkově. S uzavřením škol se na jaře 
uzavřelo i Centrum Ententyky a my jsme tento 
čas využili k hledání vhodných prostor, kde 
bychom mohli nabídnout aktivity pro nej-
menší děti s rodiči i pro školáky a dospělé. Od 
1. července jsme našli útočiště v prostorách 
areálu Agrozet, Československé armády 1081, 
první budova po levé straně, pro parkování je 
dostatečná kapacita před vjezdem do areálu.

Nyní vám také můžeme nabídnout oblí-
bené Montessori aktivity (0 až 6 let) přímo 
ve Slavkově. Nově otevíráme i pohybová cvi-
čení pro miminka, mladší i starší děti s vad-
ným držením těla, cvičení pro těhotné a ženy 
po porodu pod vedením fyzioterapeuta. Máme 
k dispozici malou tělocvičnu, kde se mohou 
vyřádit dopoledne i děti s rodiči a využít vel-
kou nabídku pohybového a balančního nářadí. 
Nabízíme rovněž výuku jazyků – angličtinu, 
francouzštinu a španělštinu za příznivé ceny, 
jak pro začátečníky, pokročilé, děti i dospělé. 
Skupinová výuka hry na kytaru, flétnu a mu-

zikohrátky udělají jistě radost všem muzikan-
tům. Spolupracujeme také s výtvarnicí, která 
povede tvoření dětí, bude tak rozvíjet jejich 
kreativitu a děti se naučí spoustu nových vý-
tvarných technik. V Heršpicích dále pokračují 

kroužky jako například Elektrohrátky (nově 
se budou děti učit létat s dronem), Babiččino 
vaření a Folklorní kroužek. Přejeme vám, aby 
se připravené aktivity líbily.

Pavlína Kloudová

Milan Hrabovský – velký znalec a milovník přírody
Se smutkem vám 

oznamujeme, že 
22. 6. zemřel velký 
znalec a milovník 
přírody a bojovník 
za její ochranu pan 
Milan Hrabovský. 
Dožil se 85 let.

Pan Milan Hra-
bovský se narodil 

5. 4. 1935. S manželkou Marií mají dva syny 
Milana a Petra. Po absolvování ZDŠ ve Slav-
kově a Gymnázia Bučovice se vydal studovat 
Střední lesnickou školu v Písku. Říkával, že 
nebude šťastný dokud nebude v lese. Po ško-
le nastoupil jako hajný u Československých 
lesů v polesí Nevojice později U Bílého vlka 
(Kobeřice). Závěr své produktivní práce 
ukončil jako učitel na Zemědělském a lesnic-
kém učilišti ve Slavkově. 

Po boku pana Eugena Pohle se začal věnovat 
jeho velkému koníčku – ornitologii. Chodili 
monitorovat ptactvo a zabývali se kroužková-
ním ptáků. Jezdili rádi do Šakvic k mokřadům 
a do lužních lesů kolem Dyje, než je zaplavily 
vody nádrží Nové Mlýny. Byl dlouholetým 
návštěvníkem Mutěnických rybníků, rybníků 
kolem Lednice a měl rád i jihočeské rybníky, 
kde navštěvoval stanici na rybníku Velký Tisý. 
I ve svém vysokém věku navštěvoval akce jako 
Vítání ptačího zpěvu a festivaly ptactva. Byl 
pravidelný sčítatel zimních stavů vodních ptá-
ků. Sledoval šíření strakapouda jižního a krmil 
je v zahradě peckami z meruněk. Rád vzpomí-
nám, jak jsme spolu s jeho velkým kamarádem 
a souputníkem, panem Jiřím Bartlem, v roce 
2012 lezli po požárním žebříku na cca 20 m 
vysokou střechu firmy Cutisin a kroužkovali 
a fotili jedno z posledních hnízd chocholouše 
ve Slavkově. To tehdy měli oba pánové 77 let! 
Spolu s panem Eugenem Pohlem byl Milan 
Hrabovský největší znalec a ochránce přírody 

přesahující hranice Slavkova u Brna. Měl jsem 
jako kluk tu čest se v jejich blízkosti pohybo-
vat a pochytit něco málo z jejich obrovských 
vědomostí.

Pan Milan Hrabovský byl dlouholetým čle-
nem České společnosti ornitologické, spoluza-
kládal Slavkovský ochranářský spolek. Určitě 
byl členem i dalších spolků např. Bonsaj klubu 
v Brně. Jeho neuvěřitelně obsáhlé odborné zna-
losti v oblasti ornitologie, entomologie, dendro-
logie, ale i historie dokázal dávat do souvislostí 
a budou nám chybět. Byl dlouholetým členem 
a předsedou Komise pro životní prostředí při 
MěÚ ve Slavkově u Brna. Miloval stromy a bo-
joval proti jejich nesmyslnému kácení ve Slav-
kově. Každé pokácení stromu ve městě těžce 
nesl. Před časem mi daroval asi metrovou meta-
sekvoj čínskou, kterou vypěstoval ze semínka. 
Byl jsem se na ni podívat na kraj jeho milova-
ného Ždánického lesa, kde jsem ji vysadil. Už 
je aspoň 6 m vysoká a daří se jí skvěle. Vzpo-
mněl jsem si u ní na pana Hrabovského.

Byl to rovný a zásadový člověk, jakých 
je nyní už jen málo. Zasloužil se významně 
o zrušení záměru vybudovat ve Slavkově v lo-
kalitě mezi dráhou, ACHP a Šestisplavem ne-
smyslnou bioplynovou stanici. Zasazoval se 
i proti větrným elektrárnám, které měly stát 
na rousínovském katastru severně nad Slav-
kovem. Jejich až devadesátimetrové vrtule 
přinášejí ptákům a netopýrům smrt. Zasadil se 
významně o zařazení slavkovského zámecké-
ho parku a alejí do Natura 2000 jako Evrop-
sky významné lokality. 

Psal odborné články do renomovaných 
přírodovědeckých časopisů Živa, časopisů 
Vesmír, Bonsai. Publikoval také v Crexu, ča-
sopisu Jihomoravské pobočky České společ-
nosti ornitologické. Svými články dlouhá léta 
obohacoval stránky oblíbeného Slavkovského 
zpravodaje. Po vyvázání by se z nich mohla 
stát velmi zajímavá a čtivá kniha. 

Pan Milan Hrabovský byl nejen velmi 
zběhlý ornitolog, ale i cestovatel. V mládí 
rád cestoval za přírodou a historií do Gruzie 
a dalších postsovětských kavkazkých repub-
lik. Jeho syn Milan – entomolog, který emig-
roval do Brazílie a dodnes žije v USA, jej bral 
na výpravy po Amazonce, kde se zná s mnoha 
indiánskými kmeny. Objevili několik nových 
druhů hmyzu. Přivezl si ovšem odtud malárii, 
z které se ale vyléčil. Mnozí z nás mají v pa-
měti jeho poslední přednášku (26. 2. 2017) 
o přírodě USA. Tu projel od NP Everglades 
na Floridě až po NP na celém západním po-
břeží USA! Zajímaly ho sekvojovce obrov-
ské v Sequoia National Park a čtyři tisíce let 
stará borovice v kalifornské Nevadě. Přivezl 
si a mimo jiné i představil svou unikátní sbír-
ku šišek amerických jehličnanů a zmínil se 
o problematice názvosloví jehličnanů v ang-
ličtině ve vztahu k našim překladům. Měl ob-
sáhlé znalosti o severoamerických indiánech 
a bohatou knižní sbírku. Z cest po Spojených 
státech amerických si přivezl také zkušenosti 
s celoročním přikrmováním ptactva a byl jeho 
velkým propagátorem. Cituji: „Díky tomu se 
daří ptáky rozmnožit tak, že to nemá obdoby“.

Našel čas i na další přírodní vědy. Pracoval 
dlouhá léta pro Český hydrometeorologický 
ústav. Každý den sledoval a zapisoval sráž-
ky, pozoroval a vyhodnocoval asi sedmdesát 
meteorologických jevů. Měl plnou zahradu 
krásných bonsají, které byly jeho další láskou. 

Bohužel po smrti jeho knihy, zápisky 
a sbírky skončily neslavně ve sběrném dvo-
ře… Útěchou je, že pan Hrabovský nám za-
nechal obrovský kus své práce a vědomostí. 
Jak mi napsala Věrka Kohoutková „…díky 
jeho článkům se nám každý rok vyloupnou 
ze starého pařezu roháčci kozlíci. Pařez jsme 
před lety nezlikvidovali, jak tomu obvykle 
bývalo.“

Čest jeho památce. Petr Navrátil

Milan Hrabovský • Foto: autor
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Chlapský okruh III
Pojďme se chlapi všech generací společ-

ně opět projít a předat si životní zkušenosti! 
U chůze se skvěle konverzuje, věřte mi. Při 
cestě probereme vše důležité, třeba co to zna-
mená být správný chlap. Letošek je obzvlášť 
divný a o to více je třeba ho pořádně, chlap-
sky, probrat. Jako vždycky nevynecháme 
možnost návštěvy okolních hospůdek. Jako 
roky minulé, sejdeme se druhou sobotu v mě-
síci záři, tedy 12. 9. v 9 hodin na vlakovém 

nádraží ve Slavkově a vydáme se na asi 20 km 
pochod. Zvěte všechny chlapy ve svém okolí, 
ať je nás řádně velká skupina s co největším 
věkovým rozpětím, ať si předáme co nejvíce 
moudrosti. Snad nás bude opět více jako ty 
minulé ročníky a paleta účastníků ještě více 
zabarvená. Není třeba se nikam registrovat, 
omlouvat se apod. Jestli chceš, tak prostě při-
jdi! Překonáme loňskou účast? Překonáme 
loňské věkové rozpětí, neuvěřitelných 55 let? 

Budeme opět mezinárodní skupina? Přijď to 
zjistit. S sebou si vezmi přátelskost, otevře-
nost, sdílnost, komunikativnost a samozřejmě 
chlapáctví. Najdeš nás také na facebooku – 
událost „Chlapský okruh III“, kde bude i víc 
informací. Pokud chceš, můžeš mi klidně na-
psat na email: vit.vykoukal@gmail.com, ale 
hlavně přijdi. Samozřejmě půjdeme za každé-
ho počasí, jsme přece chlapi. 

Vít Vykoukal

Jaroslav Marek – prezident a traťák ve výslužbě

Oba jsme se narodili do války. Žádné po-
čítačové, ale bohužel té skutečné, druhé svě-
tové. Jaroušek u Marků ve Slavkově u Brna 
po jejím začátku 16. května 1940, já naopak 
rok před jejím koncem.

O poznání později se dal Jarda na černé ře-
meslo, od něhož již nebylo k závodním mo-
tocyklům ve společnosti souseda Jaroslava 
Ludvíka a bratra Mirka příliš daleko. Před 
řádky o motocyklovém sportu však musím 
ještě předeslat, že je dost škoda, že se nekoná 
žádné mistrovství v kvalitě svarů. Co jen jich 
a jakých za Jardou v životě zůstalo, o tom by 

mohli vyprávět nejen jeho 
někdejší kolegové, kotlá-
ři z firmy ve Slatině, ale 
také všichni ti, pro které 
je „spáchal“ na požádání, 
prý aby bylo na cestování 
po závodech, tak činí do-
dnes! Jardovo jméno na-
jdete v dnes již zažloutlých 
programech silničních zá-
vodů motocyklů na Mora-
vě z let 1963–1977. Pokud 
jde o samotné výsledky, 
ty byly, jak tomu zpravi-
dla bývá, v přímé úměře 
finančním možnostem 
a částečně také vrozeným 

dispozicím. Zkrátka Jarda nebyl nikdy žádné 
tintítko, ale pořádný kus chlapa. Přesto si pět-
krát vyzkoušel, jak chutná chvilkový pohled ze 
stupňů vítězů. Bezmála současně, jmenovitě 
od roku 1964 fungoval průběžně jako traťový 
komisař brněnské Velké ceny, ať už na klasic-
kém okruhu v esíčku za Farinovou zatáčkou či 
návazně pak na auto motodromu. V dešti, větru 
nebo vedru, až donedávna, většinou na výjez-
du ze stadionu směrem ke Schwanzově za-
táčce. Aby toho všeho kolem motocyklového 
sportu ještě neměl dost, vzal v novém tisíci-
letí na sebe ne zrovna vděčnou roli prezidenta 

slavkovského Automotoklubu. Ze závodů se 
známe dobrých padesát let. Jistě dost k pozná-
ní, že pan Jaroslav je celoživotním optimistou, 
rovným dobrosrdečným chlapem, člověkem, 
který nosí srdce na dlani, pomáhá kdekomu, 
jak to jen jde, a doslova se rozdává. Kterak 
však přitom vyhovět všem? Tohle spolu pro-
stě nejde dost dobře dohromady… Nedávno, 
vzhledem k datu narození, se za dlouholeté 
služby traťáka na automotodromu dostalo Ja-
roslavu Markovi poděkování. A doma ve Slav-
kově? Ne nadarmo se říká, že doma není nikdo 
prorokem, navíc když se skoro stalo módou, že 
nevděk světu vládne. Takže adie, prezidente, 
adie, traťáku, ale hlavně kamaráde – ve zdraví 
na shledanou v lepších časech! 

Jiří Franek

Motoklub Austerlitz informuje
Hezké léto, přátelé řídítek a jedné stopy. 

Motocyklová výprava okolo hranic České 
republiky se nám opravdu vydařila. Původní 
plán, navštívit starobylou Etrurii, jsme muse-
li přehodnotit, však víte proč. Udělal chybu, 
kdo s námi od 26. června do 5. července okolo 
hranic nejel. Počasí nám přálo a hladký asfalt 
cest hraničních hor měl výborný grip. Štěstí 
jsme měli i při hledání místa v kempech. Všu-
de bylo volno, jen České Švýcarsko bylo tu-
ristů plné. Přátelé, byli jsme překvapeni, jak 
je ta naše malá země pěkná! Kdejakou zají-
mavost u nás najdete prakticky za každou za-
táčkou. Na palubním počítadle jsem naměřil 
přes 2100 celkově ujetých kilometrů. A ptáte 
se na zážitky? Měšec jich byl. Pytel! Stoh! 
Ani vypovědět se to nedá, natož abych vám 
je uměl popsat pomocí klávesnice na počíta-
či! Konečně, připojte se k nám, ať máte vše 
z první ruky. 

Právě v době, kdy čtete tohle číslo Zpravo-
daje, jsme se vrátili z výpravy po stopách par-
tyzánského odboje v Chřibech a Bílých Kar-

patech. A už máme opět sbaleno a těšíme se 
na sedmidenní ježdění po silnicích Julských 
Alp a po okolí Triglavu. Ovšem ve dnech, 
kdy píšu tento příspěvek, není jisté, zda cestu 
do Slovinska nezhatí opatření proti pandemii. 
Pro tento případ máme náhradní plán: cestu 
Slovenskem po památkách na 2. světovou vál-
ku. Plánujeme dojet až na Dukelský průsmyk. 
Výprava startuje v pátek 31. července v 8.00 

od benzinky Tenryu. Tak neváhejte přátelé 
a dostavte se na start!

Že je pro vás týdenní putování moc dlou-
hé? Na sobotu 5. září máme připraven jedno-
denní výlet do Hostýnské hornatiny, na hrad 
Helfštýn a do Oderských vrchů. Start je v 9.00 
od benzinky Shell. Můžete se účastnit!

Před námi je doba dovolených, ale práce 
v klubu prázdniny nezná. Připravujeme a or-
ganizujeme podzimní části sportovní sezony, 
hlavně chystáme pravidelný podzimní moto-
kros týmů a jednotlivců. Letos uspořádáme 
již 17. ročník tohoto oblíbeného závodu. Po-
drobnosti se dozvíte včas v příštím, zářijovém 
Zpravodaji. 

Přátelé, motorkaření je volnost a svoboda. 
Zážitky proudí ze sedla motocyklu rovnou 
do žil. Tak neváhejte a přidejte se k nám! Tě-
ším se na společné setkání při některé naší 
klubové akci.

Podrobnosti najdete na stránkách fechtl.cz 
nebo slavkovak.cz.

Vlastik Jelínek

Jaroslav Marek, Jiří Franek a Mirek Marek v Brně, 2003

J. Marek před Josefem Pavlíčkem, Velké Meziříčí 1974 • Foto: 2x archiv autora

Až do Aše • Foto: archiv MK



22 7/2020SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 7/2020
ROČNÍK XXII.

Měsíčník vydávaný v nákladu 3500 ks
BM typo, s.r.o., Brněnská 642, Slavkov u Brna

Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Bc. Michal Boudný, Mgr. Hana Červinková, Mgr. Jiří Blažek, 

Ing. Vojtěch  Novotný, Ing. Libor Válka, Ing. Ladislav Jedlička, 
Jan Hudec, Bc. Veronika Slámová, Pavel Maleček.

Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém 
volném čase a bezplatně.

Sazba a grafická úprava
BM typo, s.r.o., Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov.

Příjem inzerce do čísla 8/2020
Uzávěrka pro inzerci je pátek 21. srpna

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 9/2020
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 18. srpna.

Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl 
strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. 

Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení  příspěvku, popř. i nezařazení. 
Příspěvky zasílejte e-mailem nebo osobně na flash disku. 

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku 
v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna

od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají 
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 25. července 2020

www.slavkovskyzpravodaj.cz  •  www.slavkov.cz

 Datum hod. akce/místo konání pořadatel

 1.–6. 8. 21 Letní filmový festival 2020, zámecký park ZS-A
 2. 8. od 13.30 Růženka – pohádková prohlídka zámku, zámek ZS-A
 8. 8. 10–19 Pohádkoland 2020, zámecký park Pohádkoland
 14. 8. 18 Cimbálová muzika Grajcar a zámecká dechová kapela, zámecký park ZS-A
 15. 8. 9–17 Napoleonské hry, jarmark a kostýmované prohlídky zámku s Per Vobis  
   – Napoleonovy narozeniny, zámecký park ZS-A
 19. 8. 20 Letní hraní Divadla Bez zábradlí – Cikáni jdou do nebe, nádvoří ZS-A a DBZ
 20. 8. 20 Letní hraní Divadla Bez zábradlí – Terasa, nádvoří ZS-A a DBZ
 21. 8. 20 Letní hraní Divadla Bez zábradlí – Garderobiér, nádvoří ZS-A a DBZ
 22. 8. 14.15–16.30 Veterán bus Kříž, zámecký park rodina Křížova
 od 25. 8. 9–17 Výstava Dějiny módy na panenkách, přízemí zámku ZS-A
 29. 8. 20.30 Sen noci svatojánské – představení divadelního spolku Slavkov u Brna, zámecký park ZS-A
 30. 8. od 13.30 Škola čar a kouzel – pohádková prohlídka zámku, zámek ZS-A

Výstavy na zámku
 do 16. 8. 9–17 Výstava Svět kostiček aneb Fenomén české stavebnice SEVA, Přízemí zámku ZS-A
 do října 9–17 Expozice Právo útrpné na Slavkovsku, podzemí zámku ZS-A
 do 30. 9. 9–17 Napoleonská epocha na pohlednicích a známkách, OK galerie ZS-A

Rady do zahrady – srpen
Pranostika: Krásně-li na Vavřince (10. 8.) 

a Bartoloměje (24. 8.), na dobrý podzimek 
máš velkou naději.

Měsíc červenec se přehoupl do srpna, který 
bývá teplotně i srážkově podobný. Na zahra-
dě je měsícem hojnosti, plných košů a beden 
ovoce a zeleniny. Meruňky jsme letos žádné 
nesklidili, a tak se těšíme na menší úrodu bro-
skví a letních odrůd jablek. Úroda podzimních 
jablek, hrušek, vinných hroznů a slivoní je 
v současné době nadějná. Na nedostatek vita-
minů si proto nemůžeme stěžovat. Co nestih-
neme sníst, můžeme zavařit, usušit, zamrazit 
nebo zpracovat na mošty. Ze švestek můžeme 
uvařit povidla.

Naše základní organizace se připravila 
na očekávanou letošní vyšší úrodu ovoce. 
Po krátké loňské sezoně na zpracovně ovoce 

jsme pro letošní rok zakoupili výkonnější dr-
tič s umývací vanou. Před sezonou byl zakou-
pen nový pásový lis.

Jak tedy bude nová linka pracovat? Zá-
kazníkem dovezené ovoce bude po vytřídění 
na třídícím stole vysypáno do mycí vany a do-
pravníkem dopraveno do drtiče. Výkonný pá-
sový lis je schopen vytěžit až 70 % moštu. Vše 
záleží na kvalitě dodaného ovoce. Čirý mošt 
bude zachycen do přečerpávací nádrže a po-
tom přímo do nádob, které si zákazník přinese. 
Celý postup je po vytřídění již dále bez dotyku 
lidské ruky a je tedy velmi hygienický.

Také při vaření povidel dochází ke změně. 
Zákazník již nebude muset před vařením po-
videl švestky zbavovat pecek. Zhotovili jsme 
mechanickou odpeckovávačku, ve které se 
po rozvaření švestek a durancií oddělí pecky 

a takto upravená hmota se vrátí do kotle a za-
hušťuje se až do konečné hustoty. Z dodaných 
švestek je asi 25% výtěžnost.

Pracovní dobu, možnost objednání a ceník 
najdete na webových stránkách: zahradkari.cz/ 
zo/slavkovubrna/

Oblastní výstavu ovoce a zeleniny připra-
vujeme na sobotu 19. a neděli 20. září 2020. 
Tato se uskuteční nově na zámku ve Slavkově 
u Brna.

Pokud budete mít v době konání výstavy 
na zahradě kvalitní výpěstky, prosíme vás 
o možnost jejich zařazení na tuto akci. Velice 
rádi je vystavíme. Již nyní vám vřele děkuje-
me. Podrobnější informace uveřejníme v příš-
tím čísle zpravodaje.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Letošní včelařský seminář s odborníkem
Tak jsme se po dvou měsících pauzy opět 

všichni včelaři slavkovského okrsku sešli. 
Tentokrát ne ve Slavkově, ale rozhodlo se, že 
to budou Velešovice v přísálí místního kultur-
ního domu, a to dopoledne 20. června. 

Kdo k nám bude nasměrován jsme se do-
zvěděli brzy po oznámení konání našeho se-
mináře. Jistě to bude další včelařská kapacita. 
Dosud jsme o něm nic nevěděli, letos by tu 
mezi námi měl být poprvé. Má jím být jeden 
z profesorů střední včelařské školy – Ing. Jan 
Pěček, Ph.D., mimo jiné další známý absol-
vent Moravské včelařské školy v Hranicích 
na Moravě. Bylo dohodnuto, že se tento vče-
lařský literát nabitý zkušenostmi z praxe za-
měří na to nejdůležitější téma – na chov vče-
lích matek, a to z pohledu teorie i praxe.

Přestože dosud mezi námi nikdy nebyl, 
jeho přítomnost byla přijata s vědomím, že 

nás nezklame a že si vybrané téma pro nás 
pečlivě připravil. A hned tady zpočátku mu-
sím konstatovat, že nás v tomto směru ne-
zklamal. V jeho tříhodinovém výkladu jsme 
se dozvěděli opravdu hodně plnohodnotných 
informací. Každý si z jeho výkladu odnesl 
něco pro své využití. Poznatky, které do svého 
textu zařadil, byly mnohdy také prvním pří-
nosem a pro mnohé z nás, že jsme se někdy 
až divili, jak je to někdy složité, ale přece jen 
důležité a na co se musí pamatovat, má-li být 
práce včelaře také náležitě ve svém výsledku 
viditelná, hmatatelná. Hemžilo se to tu i po-
četnými údaji promítnutými na bělostnou plo-
chu jedné ze zdí a mnohdy i s patřičným obra-
zovým doplňkem a pojmy, jako např. fenotyp, 
homozygot, genotyp a jejich vysvětlování, co 
znamenají, a množství čísel ze statistik – tře-
ba údaje přímo ze života včel a jejich matek, 
např. také údaje o včelách samotných, které 
kupodivu samy nemají dlouhý život, ve snůš-
kové sezoně končívají většinou brzy, po jed-
nom měsíci života vyčerpáním, neboť dolet 
od úlu ke zdroji nektaru nebo pylu bývá ně-
kdy vzdálen i několik kilometrů. Pokud včely 
trať takto dlouhou opakují několikrát krátce 
po sobě, potom vyčerpáním zahynou. Včelí 
matky se snaží tuto populaci doplnit a obno-

vit. Proto je jejich význam zcela nepostrada-
telný, neboť ony samy vyrovnávají úbytek 
počtu jedinců v úlech a rozhodují o tom, zda 
někdy i silné včelstvo bez existenčních nega-
tivních následků přežije a plní své poslání. Jen 
taková matka v úle je hodnocena jako dobrá, 
a to po dobu tří až pěti let. Z toho jasně vyplý-
vá, že včelí matka je nejdůležitějším jedincem 
v každém úlu. Každý včelař o ni podle svých 
možností a znalostí pečuje nejvíce! 

Celé tři hodiny při plném zájmu přítomných 
se přednášející věnoval této tematice. Ve dva-
náct hodin v poledne přednášející po kratší 
debatě se zájemci své vystoupení ukončil. Je 
nutno říci, že tentokrát k nám zavítal včelař, 
který je nejen kvalitním odborníkem, ale i po-
jetím své přednášky rovněž dobrým pedago-
gem.

Proto tedy za všechny nás přítomné doda-
tečný dík za jeho vystoupení. Bylo opravdu 
pestré, věcné, někdy náročné na pochopení, 
mnohdy snad až neuvěřitelné v detailech, ale 
vždy dokonale připravené, přehledné, na sebe 
srozumitelně navazující a hlavně poučné. 
Díky za to všechno a možná, že se někdy 
snad ještě v naší organizaci objeví. Těšíme se 
na další setkání s včelařským mistrem!

František Mráz

KALENDÁŘ AKCÍ – SRPEN 2020



Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U
PRODEJ
•  přípravky MUDr. Jonáše 

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

pro vyčerpaný organismus
•  doplňky stravy FINCLUBU 

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• opalovací prostředky
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Možnost vyzkoušení

Kosmetika

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st 7–16 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

JIŽ 18 LET S VÁMI

Milan Májek a syn

MONTÁŽ A SERVIS KLIMATIZACÍ
TEPELNÁ ČERPADLA A TOPNÉ SYSTÉMY 

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

info@komfort-klima.cz
www.komfort-klima.cz

Slavkov a okolí
+420 607 569 995

VÝROBA RAZÍTEK
Razítka tradiční, kulatá, datumovky, 
razítka velkých rozměrů atd. 

Brněnská 642
Slavkov u Brna
tel.: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz



CITY

Vaše domácí kancelář začíná
na našem nejrychlejším internetu

Úspěch vaší práce z domova závisí na spolehlivém a rychlém internetu. Optická
síť CITY má nejvyšší kapacitu v našem regionu a díky tomu i v náročných 
obdobích poskytuje potřebnou rychlost a stabilitu připojení pro vaši prácí 

a současně i pro zábavu celé vaší rodiny.

Přesvědčte se sami a vyzkoušejte v květnu a červnu náš spolehlivý internet 
zdarma a bez závazků. Přijďte do našeho infocentra ve společenskému centru

Bonaparte, nebo zavolejte na linku 515 537 537, objednejte si internet
na zkoušku a zjistěte sami, jaký komfort může poskytovat práce z domova

přes kvalitní optický internet.

Více o optickém internetu na https://www.vivo.cz    obchod@vivo.cz    515 537 537


