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Slavkovské nakupování
Vážení spoluobčané, dovolte,

abych vám ve stručnosti shrnul
genezi nákupního centra
v areálu bývalého cukrovaru. To
je jistě v našem městě nejsklo-
ňovanější téma. V roce 2007
bylo vydáno stavebním úřadem
MÚ Slavkov u Brna územní ří-
zení o umístění stavby nákup-

ního centra, inženýrských sítí a dopravní stavby
s ním související. 

Po shromáždění vyjádření všech dotčených or-
gánů bylo následně vydáno stavební povolení, které
nabylo právní moci. Platnost takového povolení je
dva roky od data vydání a lze jej prodloužit. Toho
v letech 2009–2011 investor využil, jelikož výstavbu
ještě nezačal realizovat. V momentě, kdy na místo

Gulach Open
Austerlitz 2015
strana 24

Program 
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V tradičním termínu, v sobotu 15. srpna, při-
pravil Zámek Slavkov – Austerlitz společně

s Jezdeckým klubem Acaballado a městem Slav-
kov u Brna Napoleonské hry. 

Hry byly zahájeny v 10 hodin nástupem účast-
níků v historických uniformách a výstřelem z děla
slavnostně odpáleným náměstkem hejtmana Jiho-
moravského kraje, panem Bc. Romanem Celým,
DiS. Vedle vojenského ležení, které bylo pří-
stupné po celý den, mohli diváci zhlédnout módní
přehlídku vojenských uniforem, ukázku výcviku
jezdectva nebo pěšáků. Komentovaná bitevní
ukázka tentokrát nekopírovala konkrétní část
bitvy napoleonských válek, ale pokusila se divá-

Napoleonské hry 2015

kům naznačit způsob řízení bitvy pomocí psa-
ných rozkazů a práce s mapou.

Vedle vojenské části byla připravena i část za-
měřující se na život tehdejší aristokracie, odpo-
lední empírový piknik a večerní empírový bál
v Historickém sále zámku. 

Mimo hlavní programové části byl pro náv-
štěvníky připraven i bohatý doprovodný pro-
gram. Zejména Zámecký košt vín na nádvoří
zámku s účastí sedmi vynikajících moravských
vinařství, přilákal na nádvoří zámku řadu mi-
lovníků vína a navazuje tak na oblíbené výstavy
vín ve zdejším zámku. Zámecký košt byl slav-
nostně zahájen v pravé poledne hromadnou sab-
ráží z koňského sedla. V zámeckém parku byl
také připraven tradiční řemeslný jarmark s bo-
hatou nabídkou nejrůznějších výrobků, dárko-
vých předmětů a občerstvení. Vše doplňovaly
v zámku samotném pak kostýmované prohlídky

Videomapping • Foto: R. Lánský
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s napoleonskou tematikou pořádané ve spolupráci
s občanským sdružením Per Vobis. 

V letošním roce uplynulo přesně 200 let od tra-
gického úmrtí jednoho z nejvýznamnějších Napo-
leonových maršálů Louise Berthiera, jemuž byl
vojenský program věnován především. Velitel,
který získal titul Maršál císařství, doprovázel císaře
Napoleona na celé řadě jeho tažení, mimo jiné se

Napoleonské hry 2015
účastnil i bitvy u Slavkova. Život maršála Berthiera
mapoval i krátký dokument promítnutý na průčelí
zámku při večerním multimediálním programu.
A právě večerní program byl opravdovým vy-
vrcholením celého dne a je po právu hodnocen,
jako jeden z nejlepších, které jsme v zámeckém
parku, potažmo i ve Slavkově, mohli vidět. Uni-
kátní videomapping, při němž byla na budovu
zámku promítnuta jeho historie, vyvolal nadšené

reakce přítomných diváků. Ohňostroj odpalovaný
ze střechy zámku byl potom skutečnou třešničkou
na dortu zakončující výjimečný program.

I přes velmi vysoké teploty, řadu jiných akcí jak
ve městě, tak v okolí, si i letošní Napoleonské hry
udržely vysokou návštěvnost, což dává dobrý před-
poklad pro další akce pořádané Zámkem Slavkov –
Austerlitz.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Maršál Louis Berthier s chotí 

Ukázka bitvy

Ukázky dovedností

Videomapping

Videomapping

VideomappingOhňostroj

Ukázka bitvy Maršál L. Bethier s doprovodem

Ples v Historickém sále Maršál L. Bethier s doprovodem na plese
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Slavkovské nakupování
(Dokončení ze str. 1) potvrzení. Nyní jsme ve fázi dalšího čekání

a krocení již tak zdivočelého úředního šimla. 
Nejen naše město, ale i sousední obce potře-

bují důstojné nakupování a služby s tím spo-
jené. Doby, kdy po revoluci byly na každém
rohu krámky s potravinami, jsou bohužel pryč
a nejsem si jist, zda dnešní obchodníci dělají
vše proti odlivu zákazníků… Udělal jsem si
průzkum v centru města a oznámení typu „po-
lední přestávka“ nebo „jsem na poště“ dnes
v kurzu nejsou. Kouřící prodavač či proda-

vačka před obchodem rovněž moc důvěry ne-
budí. V jednom nákupním centru mně lehce
stoupá tlak a klesá trpělivost při pohledu na
fronty před jednou ze čtyř pokladen a v dalším
marketu zase mají na celou rozsáhlou prodejnu
jen dvacet vozíků. Něco shnilého je v Králov-
ství českém, jak bych poupravil Shakespeara. 

Přeji vám pěkný zbytek léta a krásný
a dlouhý podzim. Užívejte slunce a šetřete
vodou!

Michal Boudný, starosta města

nastoupila technika upravující terén, tak pra-
covníci zjistili, že se nacházejí nad nezasypa-
nými sklepy a dutinami po bývalém cukrovaru
a na místě našli četné kosterní pozůstatky. Při-
volaní archeologové odkryli k překvapení
všech středověké židovské pohřebiště. 

Již zahájená stavba byla přerušena. Po
mnoha jednáních s Židovskou obcí dospěly
všechny strany k řešení posunout plánovanou
okružní křižovatku se sjezdem pro nákupní
zónu blíže k centru města. S tím souvisí nový
projekt, posunutí všech inženýrských sítí
a další kolo vyjádření všech dotčených orgánů
a majitelů sousedních pozemků a staveb k ří-
zení o změně stavby před dokončením. Stavba
však byla již dávno zahájena a běží. Následně
bylo zahájeno řízení o změně stavby před do-
končením, které proběhlo v tomto roce. Vlast-
ník jednoho ze sousedících pozemků se však
odvolal proti rozhodnutí Krajského úřadu Ji-
homoravského kraje – odboru dopravy právě
ve věci změny stavby před dokončením ob-
jektu okružní křižovatky a odvodnění této kři-
žovatky.

Jen pro upřesnění, v předešlém řízení neměl
tento majitel sousedního pozemku k záměru
výstavby žádné námitky. Jelikož tuto křižo-
vatku řeší Krajský úřad JMK, poslali jeho
úředníci na Ministerstvo dopravy odvolání
o rozhodnutí, kde dojde k jeho zrušení nebo

Poslední úsek Smetanovy ulice bude už v lis-
topadu zářit novotou. Zastupitelé města totiž
schválili smlouvu se stavební společností Eu-
rovia na rekonstrukci úseku od Havlíčkovy
ulice. Úsek o délce 172 metrů opraví vítěz vý-
běrového řízení za téměř 4,5 milionu korun.
Práce by měly utichnout do tří měsíců. Rekon-
strukce se nebude týkat „pouze“ silnice a chod-

Smetanova ulice bude za tři měsíce kompletně opravená
níků. Dodavatel vymění i veřejné osvětlení
nebo místní rozhlas. 

Šírkové uspořádání ulice zůstane zachováno.
Chodníky budou po obou stranách široké
1,5 metru. Stejný rozměr budou mít i podélná
stání. Po silnici se bude i po opravě jezdit
obousměrně. Při vjezdu do Lidické ulice
vznikne nový zpomalovací práh.

Až 85% dotaci z maximální částky 150
tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého
kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější
zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Minis-
terstvo životního prostředí a Jihomoravský kraj
zveřejnili základní rámec podmínek kotlíko-
vých dotací, které budou nově hradit evropské
fondy. Občané můžou předkládat projekty až
příští rok (leden–březen). Tato výzva zřejmě
nebude poslední. Podrobné informace o pod-
mínkách naleznete na stránkách www.kr-jiho-
moravsky.cz nebo na www.slavkov.cz

Od roku 2022 nebude podle platného zákona
o ovzduší v České republice možné provozovat
v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2.
emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český
trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od
roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy
a vyšší. Zároveň je v mezirezortním připomín-
kovém řízení novela zákona o ochraně ovzduší,
která zavádí možnost kontroly provozu kotlů
přímo v domácnostech. S povinným přecho-
dem na ekologičtější kotle pomůže občanům
Ministerstvo životního prostředí, díky 9 miliar-
dám, které získalo na výměnu kotlů v domác-

Jihomoravský kraj podpoří výměnu starých kotlů
nostech od Evropské komise. V Jihomorav-
ském kraji tak bude rozděleno téměř 400 mili-
onů korun. Obce spadající pod Slavkov u Brna
jsou přitom zařazeny mezi 15 krajských regi-
onů, které výměnu kotlů potřebují nejvíce.

Předmětem podpory přidělované fyzic-
kým osobám – konečným uživatelům bude:

• kotel na pevná paliva, 
• plynový kondenzační kotel, 
• tepelné čerpadlo,
• instalace solárně-termických soustav pro

přitápění nebo přípravu TV,
• „mikro“ energetická opatření.
V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vy-

tápění bude umožněno realizovat instalaci so-
lární termické soustavy, která bude splňovat
dané požadavky (certifikace v souladu s ISO
9806, min. hodnota účinnosti, min. měrný vy-
užitelný zisk), a také „mikro“ energetická opa-
tření, do kterých patří:

- zateplení střechy nebo půdních prostor
- zateplení stropu sklepních prostor nebo

podlahy
- dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. se-

verní fasáda apod.)

- oprava fasády, např. prasklin a dalších po-
ruch fasády – eliminace tepelných mostů

- oddělení vytápěného prostoru objektu od
venkovního (např. zádveří)

- dílčí výměna oken
- výměna vstupních a balkonových dveří
- instalace těsnění oken a dveří, dodatečná

montáž prahů vstupních dveří
- výměna zasklení starších oken za moderní

dvojskla s vysokou tepelnou izolací
Podporována nebude:
- výměna kotle spalujícího výhradně bio-

masu za kotel spalující uhlí,
- výměna stávajícího kotle s automatickým

přikládáním paliva,
- výměna zdrojů tepla, které byly v minu-

losti, nejméně od 1. 1. 2009, podpořeny z pro-
gramů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám
nebo ze společných programů na podporu vý-
měny kotlů (ve všech případech, kdy byl zdroj
podpořen z jiného dotačního titulu, musí být
dodrženy podmínky udržitelnosti podpory po-
skytnuté v minulosti).

Zdroj: Jihomoravský kraj
a Ministerstvo životního prostředí

Občany Smetanovy ulice ve zmiňovaném
úseku prosíme o pochopení a toleranci. Žá-
dáme vás, abyste po tuto dobu výstavby odsta-
vovali svá vozidla na sousedních parkovištích
a nádoby na komunální odpad v den svozu od-
nášeli na okraj staveniště. Ještě jednou děku-
jeme za pochopení a toleranci!

vs

Místo pro výstavbu nového obchodu vedle bývalého cukrovaru• Foto: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

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

18. řádná schůze RM – 31. 7. 2015

19. řádná schůze RM – 10. 8. 2015

14. mimořádná schůze RM
– 15. 7. 2015

1. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: č. 38 – Výběrové řízení ulice Smetanova, č. 39 –
Navýšení položky č. 91 – Činnost místní správy (IR).

1. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2015.

2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2015.

3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
příspěvkových organizací – TSMS, ZS-A za II. čtvrtletí
2015.

4. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2015.

5. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:
č. 40 – Dotace JMK – Napoleonské hry 2015, č. 41 – Do-
tace JMK – Stanice hasičského záchranného sboru JMK
a sboru jednotky dobrovolných hasičů, č. 42 – Účelový
příspěvek ZSA – Napoleonské hry 2015.

6. RM doporučuje ZM schválit ukončení Smlouvy o bu-
doucí směnné smlouvě ze dne 23. 11. 2010 se společ-
ností GOLF INVEST AUSTRLITZ, a. s., formou dohody
k 15. 8. 2015, na základě důvodů uvedených v důvodové
zprávě. RM dále doporučuje ZM schválit směnu pozemků
a to pozemek parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a ná-
dvoří, části pozemků parc. č. 1085/6 ostatní plocha
a parc. č. 1085/1 trvalý travní porost o celkové výměře
cca 800 m2 za část pozemku parc. č. 1089/14 o výměře
cca 675 m2, jehož vlastníkem je společnost GOLF INVEST
AUSTERLITZ, a.s., s finančním vyrovnáním rozdílu hod-
noty směňovaných nemovitostí podle jejich výměr dle
geometrického zaměření a jejich odhadních cen.

7. RM ukládá odboru IR zajistit zveřejnění záměru pro-
deje části pozemku parc. č. 1238/1 ostatní plocha o vý-
měře cca 36 m2 dle přiložené situace.

8. RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí po-

zemku parc. č. 3228/3 ostatní plocha, o výměře 58 m2

v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví pana Ladislava Prucha
do vlastnictví města.

9. RM bere na vědomí Podnět pana Červenky na při-
pojení.

10. RM souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách
provedení stavby na pozemku města Slavkov u Brna
parc. č. 623, která zakládá právo stavebníků Mgr. Evy Ju-
rákové a pana Pavla Pučery k realizaci stavby „Novo -
stavba RD Koláčkovo nám. k.ú. Slavkov u Brna, parc.
č. 604“.

11. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmínkách
vybudování stavby VO na pozemku parc. č. 438/1 vlast-
něném PharmDr. Monikou Foltínovou, která zakládá
právo města Slavkov u Brna k realizaci stavby „Slavkov,
ul. Čs. armády – Úprava veřejného osvětlení".

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se spol-
kem JUNÁK – český skaut, středisko Slavkov u Brna z.s.,
na užívání 6 ks staveništních buněk na pozemku parc.
č. 2713/1 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě.

13. RM bere na vědomí Přehled výnosů a výdajů
z krátkodobých pronájmů a akcí SC Bonaparte za druhé
čtvrtletí 2015.

14. RM souhlasí s uzavřením dvou Doplňků 4letého
servisního zabezpečení o provádění technické péče na
strojích Xerox se společností XEROX CZECH REPUBLIC
s. r. o.

15. RM schvaluje přijetí daru „moravská vlajka o ve-
likosti 100x150 cm“ od společnosti ALERION s. r. o., do
vlastnictví města.

16. RM doporučuje ZM schválit, aby město Slavkov
u Brna bylo žadatelem o dotaci na zpracování Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání v území SO ORP Slav-
kov u Brna a nositelem tohoto Projektu pro území SO
ORP Slavkov u Brna.

17. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo
s Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy.

18. RM pověřuje odbor živnostenský úřad MěÚ Slav-
kov u Brna ukládáním pokut ve věcech samostatné pů-
sobnosti obce v souvislosti s porušením Nařízení města
Slavkov u Brna č. 1/2013 (tržní řád) v platném znění.

19. RM vyhovuje žádosti plaveckého oddílu FIDES
Brno a schvaluje konání soutěže Českého poháru v zim-
ním plavání dne 10. 10. 2015 na městském koupališti.

20. RM bere na vědomí organizační zajištění Napole-
onských her 2015, schvaluje dohodu o spolupořadatelství
akce v prostorách ZS-A a obecních prostorách města
Slavkov u Brna za podmínky doplnění licence k foto a vi-
deozáznamům z akce pro ZSA a města Slavkov u Brna
a za podmínky schválení financování v ZM. RM současně
souhlasí s využitím navržených ploch jako záchytných
parkovišť pro produkční tým, účinkující, prodejce a vinaře,
kteří budou zajišťovat program Napoleonských her 2015.

21. RM souhlasí s napojením Fondu investic a s úpra-
vou rozpočtu ZS-A v předloženém znění.

22. RM souhlasí se zahájením přípravných prací pro
navýšení kapacity školní jídelny ZŠ Komenského a s po-
užitím prostředků rezervního fondu školy do výše
157 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou. RM sou-
časně ukládá řediteli školy vrátit zbývající část účelových
prostředků ve výši 6325,70 Kč do rozpočtu města.

1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
č. 43 – Předfinancování projektu Evropa – místo pro lidi
dobré vůle.

2. RM schvaluje poskytnutí příspěvku Náboženské obci
Církve československé husitské v Slavkově u Brna ve výši
27 000 Kč na účel popsaný v žádosti. RM dále souhlasí
s užitím znaku města a schvaluje znění Veřejnoprávní
smlouvy.

3. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje části
pozemku parc. č. 836/1 ostatní plocha, o výměře cca
10 m2.

4. RM ukládá odboru IR předložit ke schválení návrh
smlouvy o dílo na zajištění projektové dokumentace ře-
šící stavební úpravu přechodu pro chodce na ulici ČSA
u autobusových zastávek ve variantě se středovým os-
trůvkem.

5. RM schvaluje pracovní skupinu ve věci projektu ře-
šící rozšíření kapacity MŠ Zvídálek z dotačních fondů.
RM ukládá odboru IR jednat s paní Helenou Přikrylovou
o umístění stavby „mini knihovničky“ na jiných vhod-
ných místech ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

6. RM schvaluje uzavření licenční smlouvy na akci:
„Slavkov u Brna stanice hasičského záchranného sboru,
sboru dobrovolných hasičů a záchranné zdravotní služby
novostavba – studie“ s Ing. Jiřím Tomečkem.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 31. 7. 2014 k bytu č. 5, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 31. 7. 2018 za smluvní nájemné
50 Kč/m2.

8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor – poliklinika č. 1/288 se spo-
lečností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., na pronájem
prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky ve
Slavkově u Brna, Tyršova č.p.324, I.NP, místnost č. 2.33
o výměře 20,20 m2 – prostory ordinace a dále místnost
č. 2.13; 2.14 – temná komora a chodba o celkové ploše
15,3 m2 – z toho činí předmět nájmu 1/5 podíl. Tento do-
datek č. 9 bude uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2016
a nájemné stanoveno ve výši 20 205 Kč/rok.

9. RM schvaluje Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy
o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozaří-
zení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se spo-
lečností ASEKOL a.s.

10. RM schvaluje výpověď Dohody o spolupráci při
sběru použitého textilu se společností E+B textil s.r.o.,
a současně schvaluje uzavření Smlouvy o umístění
a provozování kontejnerů se společností TextilEco a.s.

11. RM odkládá zprávu Program regenerace MPR
a MPZ – veřejnoprávní smlouvy.

12. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o vzájemné propagaci ze dne 4. října 2013 uzavřené se
společností KOMETA GROUP, a.s.

13. RM schvaluje prezentaci města Slavkov u Brna na
veletrhu Regiontour 2016 prostřednictvím ZS-A v rámci
centrálního stánku JmK.

14. RM nesouhlasí s uspořádáním hudebního festi-
valu TOPFEST 2016 v termínu 10.–11. červen 2016 ve
Slavkově u Brna.

15. RM souhlasí s navýšením účelového příspěvku na
zajištění programu Napoleonských her 2015
o 120 000 Kč a s úpravou rozpočtu ZS-A.

16. RM schvaluje organizační strukturu p.o. ZS-A dle
přílohy s platností k 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 a ukládá
ředitelce předložit RM organizační strukturu, která bude
účinná od 1. 1. 2016.

17. RM odkládá zprávu PD pro provádění stavby In-
stalace kogenerační jednotky – Smlouva o dílo.

18. RM souhlasí se zařazením částky 63 000 Kč na
zakoupení alkohol testeru Dräger 7510 včetně tiskárny
od firmy MAVEX, spol. s r.o., do rozpočtu městské policie
na rok 2016.

19. RM souhlasí s uspořádáním „Dětského dne“ v ter-
mínu 30. 8. 2015 od 13.30 do 16 h. v prostorách měst-
ského koupaliště za podmínek stanovených pro vo-
 zovatelem koupaliště – TSMS.

20. RM nesouhlasí s uzavřením dohody o součinnosti
se společností Terra Group Investment, a.s.

21. RM souhlasí s uspořádáním krajské výstavy psů
na stadionu ve Slavkově u Brna a ukládá TSMS dohod-

nout podmínky akce krajská výstava psů s jejími orga-
nizátory.

22. RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit převedení
agendy vybírání poplatků za popelnice z příspěvkové or-
ganizace TSMS na finanční odbor MěÚ Slavkov u Brna s
účinností od 1. 1. 2016.

23. RM ukládá odboru KT jednat s Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových o vlastnictví soch
v zámeckém parku ve Slavkově u Brna.

Hledá se dobrovolník
Odbor sociálních věcí Městského úřadu ve

Slavkově u Brna hledá dobrovolníka/dobrovol-
níky pro plánování a vedení aktivit klubu dů-
chodců v domě s pečovatelskou službou.
Zájemce by měl splňovat tyto požadavky: zle-
tilost, komunikativnost, organizační schop-
nosti, schopnost práce se seniory.

Zájemci se mohou přihlásit do 15. 8. 2015
na níže uvedených kontaktech:

Mgr. Šárka Morongová, vedoucí odboru so-
ciálních věcí, 544 121 150, sarka.moron-
gova@meuslavkov.cz

Ivana Mifková, DiS., sociální pracovnice, 544
121 105, 734 186 218, ivana.mifkova@meuslav-
kov.cz. imi
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1. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 35 Dotace
MPZ, č. 36 – MěÚ – vratky záloh na plyn 2014, č. 37 –
Dotace SMO, č. 38 Výběrové řízení ulice Smetanova, č. 39
Navýšení položky č. 91 – Činnost místní správy (IR), RO
č. 40 Dotace JMK – ZS-A Napoleonské hry 2015, č. 41
Dotace JMK – Stanice hasičského záchranného sboru
JMK a sboru jednotky dobrovolných hasičů, č. 42 Účelový
příspěvek ZSA – Napoleonské hry 2015.

2. ZM souhlasí s účastí v elektronické dražbě (i s jejími
podmínkami podle důvodové zprávy), ve které by město
Slavkov u Brna získalo do svého majetku pozemky parc.
č. 5001 orná půda o výměře 1234 m2; parc. č. 5013
ostatní plocha o výměře 215 m2 a parc. č. 5014 orná
půda o výměře 807 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna.

3. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc. č. 1133 trvalý travní porost o výměře cca
165 m2.

4. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 354/17
o velikosti cca 130 m2 do vlastnictví společnosti M plus
s.r.o., a pana Martina Doubka za odhadní cenu
800 Kč/m2 pod stavbou o výměře cca 90 m2 a 600 Kč/m2

vedle stavby o výměře cca 40 m2, kde náklady související
s prodejem uhradí žadatel, to vše za podmínky předcho-
zího uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část
poz. p. č. 2719/1 schválené ZM usnesením
č. 26/2/ZM/2014 dne 16. 12. 2014. ZM schvaluje návrh
na výkup části pozemku parc. č. 354/11 o velikosti
117 m2 za cenu 300 Kč/m2 dle přiloženého grafického

2. mimořádné zasedání ZM – 31. 7. 2015
nákresu. Náklady související s nabytím uhradí město.

5. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemků parc. č. 5574 a parc. č. 5572, na nichž se v minu-
losti nacházela skládka komunálního odpadu.

6. ZM odkládá žádost o zpevnění proluky Zámecká
a zpřístupnění zahrad k RD z ulice Špitálská.

7. ZM schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí směnné
smlouvě ze dne 23. 11. 2010 se společností Golf Invest
Austerlitz, a.s., formou dohody k 15. 8. 2015, na základě
důvodů uvedených v důvodové zprávě. ZM dále schva-
luje směnu městských pozemků, a to pozemek parc.
č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří, části pozemků
parc. č. 1085/6 ostatní plocha a parc. č. 1085/1 trvalý
travní porost, vše v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře
cca 800 m2 za část pozemku parc. č. 1089/14 o výměře
cca 675 m2 v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je
společnost Golf Invest Austerlitz, a.s., s finančním vyrov-
náním rozdílu hodnoty směňovaných nemovitostí podle
jejich výměr dle geometrického zaměření a jejich odhad-
ních cen.

8. ZM bere předloženou informaci na vědomí a ukládá
RM projednat s nájemci nebytových prostor v zámku
možnost úpravy podmínek nájmu.

9. ZM schvaluje, aby město Slavkov u Brna bylo žada-
telem o dotaci na zpracování Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání v území SO ORP Slavkov u Brna a no-
sitelem tohoto Projektu pro území SO ORP Slavkov
u Brna.

1. ZM při příležitosti ukončení výkonu funkce ředitele
Technických služeb Města Slavkova u Brna po 25 letech
uděluje panu Radoslavu Lánskému cenu města za jeho
podíl na rozvoji a současné podobě města.

2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za I. čtvrtletí 2015.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření vedlejší hospo-
dářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2015.

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských pří-
spěvkových organizací za I. čtvrtletí 2015.

5. ZM schvaluje rozbory hospodaření příspěvkových
organizací TSMS a ZS-A za I. čtvrtletí 2015.

6. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 16 – Dotace
SMO, č. 18 – Restaurátorský záměr, č. 19 – Dotace –
Lesní hospodář, č. 20 – Přeúčtování položky č. 115 –
Slavkovský zpravodaj, č. 21 – Standardizace sociálně-
právních služeb ORP, č. 22 – Odvody z loterií a jiných po-
dobných her, č. 23 – Rozpočtování příjmů, č. 24 –
Vyrovnání výdajů podle výkazu FIN 2-12 – Dopravní ob-
služnost, č. 25 – ZS-A – Hospodářský výsledek, č. 26 –
Účelový příspěvek ZS-A – Financování oslav 600 let vý-
ročí a úpravy aktuálních výstav, č. 27 – IR – Retenční
nádrž Tyršova, č. 28 – IR – Dešťové vpusti, č. 29 – IR –
Navýšení položky č. 90 – Nemovitosti – znalecké po-
sudky, poplatky za vkladové řízení, daň.

7. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 4990 orná
půda o celkové výměře 3042 m2 z majetku města do ma-
jetku společnosti Pegas Gonda s.r.o., za cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 3313-058-2015 ve výši 600,-
Kč/m2 (celkem za 1 825 200 Kč). Náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti uhradí žadatel.

8. ZM schvaluje rozpočtová opatření č.: 30 – Přijetí
daru Kentico software, s. r. o., č. 31 – Dotace – Lesní hos-
podář, č. 32- Dotace SPOD – doplatek roku 2014, č. 33 –
Dotace SPOD 2015, č. 34 – Efektivní elektronický úřad.

4. řádné zasedání ZM – 15. 6. 2015
9. ZM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění

3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov
u Brna 2013/2014.

10. ZM schvaluje základní parametry smlouvy o do-
dávce tepla s SBD Žuráň a bere předloženou informaci
na vědomí.

11. ZM vydává Změnu č. 1 regulačního plánu zóny Ko-
láčkovo náměstí ve Slavkově u Brna.

12. ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 k plánovací
smlouvě ze dne 3.4.2013 ve věci výstavby infrastruktury
v lokalitě pod Zlatou Horou.

13. ZM schvaluje uzavření předložené darovací smlovy
na předání veřejné infrastruktury na ulici Větrná do ma-
jetku města z majetku společnosti SKR stav s.r.o.

14. ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu
vlastnictví nemovitých věcí mezi společností Vodovody
a kanalizace Vyškov, a. s. jako prodávajícím a městem
Slavkov u Brna jako kupujícím, a Svěřeneckou smlouvu
mezi městem Slavkov u Brna jako kupujícím, společností
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. jako prodávajícím
a Mgr. Martinem Bauerem, advokátem jako svěřeneckým
správcem. Správní poplatek za návrh na vklad uhradí
město Slavkov u Brna jako kupující.

15. ZM schvaluje nabytí nemovité věci – pozemku
parc. č. 3611/2 zahrada o výměře 105 m2 za kupní cenu
20 Kč/m2 (celkem za 2100 Kč) do majetku města Slavkov
u Brna.

16. ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1787/51
orná půda o celkové výměře 162 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
z majetku města do vlastnictví manželů Víta a Soni Je-
klových za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 1500 Kč/m2. Náklady související s převodem ne-
movitosti uhradí žadatelé.

17. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 760/4
zahrada o výměře cca 60 m2 z vlastnictví města do vlast-

nictví paní Veronice Brázdilové za cenu obvyklou ve výši
418,66 Kč/m2 (celkem za 25 120 Kč) stanovenou znalec-
kým posudkem a za podmínky vybudování předzahrádky
s pergolou do jednoho roku od podpisu smlouvy a za
podmínky zřízení práva služebnosti cesty přes pozemek
ve prospěch vlastníků sousedního pozemku parc.
č. 756/4 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna. Náklady spojené
s převodem nemovitosti uhradí žadatelka.

18. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 106 zastavěná plocha a nádvoří - zboře-
niště v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapky.

19. ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti vedení inženýrské sítě –
splaškové kanalizace v lokalitě Zelnice se společností
Kaláb – stavební firmy, spol. s r.o., na části pozemku parc.
č. 354/15 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené
situace.

20. ZM ukládá RM zahájit jednání s vlastníky po-
zemků, na kterých se nachází veřejná komunikace v lo-
kalitě ulice Slovákova ve Slavkově u Brna ve věci výkupu
za kupní cenu ve výši max. 300 Kč/m2.

21. ZM schvaluje změnu Jednacího řádu zastupitelstva
města v § 6 odst. 2 v předloženém znění.

22. ZM bere předloženou informaci ve věci správní ža-
loby (kompostárna) na vědomí a souhlasí s navrženým
postupem.

23. ZM bere na vědomí zápisy ze zasedání kontrolního
výboru a z kontroly konané na ZŠ Komenského. ZM
ukládá RM řídit se doporučeními kontrolního výboru.

24. ZM volí členem finančního výboru Mgr. Vladimíra
Soukopa (Nestraníci).

25. ZM bere předloženou informaci z finančního vý-
boru na vědomí.

26. ZM bere na vědomí plnění Programu rozvoje
města na rok 2015.

Házení perel sviním (II)
V žádném případě nemám zájem rozdmýchá-

vat emoce kolem TSMS a nebo MP. Jenom vám
chci z fotografie přiblížit dnešní skutečný stav.
Po zveřejnění prvního dílu proběhl úklid břehů
a přilehlých prostor kolem velkého rybníka, za-
bezpečený ze strany rybářů. Jak je to dlouho?
Tři týdny a situace je ještě zoufalejší. Na nepo-
řádku se podílí u zmiňované lavečky opět om-
ladina. Svůj podíl drzosti si domů v mysli
odnáší samozřejmě i rybáři a vzorní pejskaři,
kteří sice hovínko svého miláčka seberou do
pytlíku ale v nepozorovaném okamžiku jej
upustí. Jen jsem zvědavý, kolik bude mít tento
seriál dílů. Snad z toho nebude slavkovský
Dalas nebo Ulice. Za TSMS Petr ZvonekOznámení o zrušení daňových pokladen

K 1. září 2015 dochází na níže uvedených územních pracovištích Finančního
úřadu pro Jihomoravský kraj ke zrušení daňové pokladny pro příjem plateb
v hotovosti. Boskovice, Bučovice, Hustopeče, Ivančice, Mor. Krumlov, Mi-
kulov, Tišnov, Slavkov u Brna, Veselí n. Moravou. Na těchto pracovištích lze
uhradit v hotovosti nadále pouze příslušné správní poplatky. 

Veškeré platby daní lze provést bankovním převodem či poštovní poukázkou.

Přerušení dodávky elektřiny 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční

soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie ve
Slavkově u Brna v pondělí 31. srpna od 8.30 do 15.30
hodin v ulici Brněnská č.p. 98, 99, 100, 127.

Pro další informace volejte E.ON linku 840 111 333
nebo navštivte www.eon.cz. E.ON Distribuce, a.s.

Nepořádek u rybníka • Foto: P. Zvonek
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Člen rodiny je náhle nemohoucí
ševním postižením charakteru dlouhodobě ne-
příznivého zdravotního stavu, které podstatně
omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orien-
tace, včetně osob s poruchou autistického
spektra. Po vydání průkazu pro OZP, se můžete
obrátit na Odbor sociálních věcí Městského
úřadu, kde lze vystavit parkovací průkaz, umož-
ňující držiteli parkování na místech vyhrazených
pro invalidy, osvobození od poplatků na dálni-
cích v ČR a další výhody. 

Po vyřízení výše uvedených žádostí a vyhod-
nocení rodinné situace máte možnost při své
péči využít dostupnou síť soc. služeb města Slav-
kova u Brna. Z těchto sociálních služeb můžete
využít zejména Charitní pečovatelskou službu
a Charitní centrum denních služeb se sídlem
v Domě s pečovatelskou službou, na adrese
Polní 1444. Centrum denních služeb ve Slav-
kově u Brna nabízí podporu a pomoc seniorům
a zdravotně postiženým osobám, které v dů-
sledku stáří, nebo zdravotního postižení nejsou
schopni plnohodnotně po celý den žít ve svém

přirozeném domácím prostředí a jsou odkázáni
na pomoc jiné osoby, nebo instituce. Lidé jsou
do centra přivážení rodinnými příslušníky, pří-
padně sváženi přímo pracovníky sociální služby.
Posláním Centra je, aby člověk smysluplně trá-
vil volný čas. Pracovníci centra mohou s klien-
tem procvičovat paměť, jemnou motoriku rukou,
chůzi nebo si třeba jen povídat. Je možné zajistit
oběd, doprovodit k lékaři či do obchodu. 

V životě však může nastat situace, kdy péče
o blízkého není z naší strany možná. V tomto
případě je vhodné zajistit sociální službu v po-
bytové formě, která zajišťuje celodenní péči. 

S hledáním vhodného pobytového zařízení
nebo sociální služby se můžete obrátit na soci-
ální pracovnici MÚ ve Slavkově u Brna.

„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje
břemeno někomu jinému.“ Charles Dickens

Centrum denních služeb Slavkov u Brna
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna 
mob.: 734 435 125 • cds.slavkov@caritas.cz

Ivana Mifková, DiS., odbor sociálních věcí

Nelze předvídat, co se stane. Nemoc, úraz, sní-
žení soběstačnosti následkem stáří nás nebo nám
blízkou osobu může potkat nečekaně. Pokud se do
této situace dostaneme, mnohdy se nám v oka-
mžiku převrátí celý život naruby. Osoba, která se
stala ze dne na den nemohoucí, potřebuje naši péči.
Pokud je stav natolik vážný, musíme opustit za-
městnání. Případně pokud to stav opatrovaného do-
volí, můžeme s využitím dostupných sociálních
služeb pracovat i nadále. 

V případě, kdy je nutné opustit zaměstnání
a zůstat s naším blízkým doma, je třeba podat
žádost o Příspěvek na péči. Žádost se podává na
kontaktním pracovišti Úřadu práce, Koláčkovo
nám. 727, Slavkov u Brna. Žadatelem i opráv-
něným je osoba, která péči potřebuje. Podrob-
nosti k vyřízení, a jednotlivým krokům
posuzování žádosti získáte u pracovnic úřadu
práce. Tam můžete také podat žádost o průkaz
OZP (osoby se zdravotním postižením), na který
mají nárok osoby se zdravotním postižením
starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo du-

Starám se o blízkého a potřebuji si odpočinout
osobě, která má sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem
služby je umožnit pečující fyzické osobě ne-
zbytný odpočinek. Tuto službu zajišťuje pro ob-
čany Slavkovska registrovaný poskytovatel
Rodinná pohoda Vyškov, jehož pečovatelky při-
jíždí pečovat přímo do rodin (terénní forma) či
poskytují péči na adrese Morávkova 305/35,
Dědice, 682 01 Vyškov (pobytová forma).
Pokud tedy pečující člověk chce odjet na dovo-
lenou, může pečovanou osobu umístit do této
pobytové formy služby. 

Další z možností je tzv. pečovatelská služba,
kterou na Slavkovsku zajišťuje registrovaný po-
skytovatel Diecézní charita Brno – Oblastní
charita Hodonín. Jeho charitní pečovatelská
služba je poskytována lidem starším 27 let, kteří
mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravot-
ního postižení a potřebují pomoc jiné osoby. Pe-
čovatelky přijedou do místa bydliště a provedou
předem sjednané úkony. 

Veškeré úkony se sjednají v rámci sepsání
smlouvy mezi sociální službou a osobou, které

je péče poskytována. Obě zmíněné služby jsou
poskytovány za úplatu. 

Podporou pro osoby pečující může být i se-
tkávání pečujících, které je zajišťováno posky-
tovatelem Rodinná pohoda v prostorách klubu
důchodců v domě s pečovatelskou službou. Při
tomto setkání si mohou pečující osoby sdělit
zkušenosti, rady nebo si jen tak popovídat
s lidmi, kteří prožívají podobné situace. Infor-
mace o termínech setkání jsou k dispozici vždy
s předstihem na webových stránkách města
www.slavkov.cz, www.veslavkove.cz nebo na
odboru sociálních věcí. 

Bližší informace o sociálních službách jsou
k dispozici na níže uvedených kontaktech. 

Charitní pečovatelská služba Slavkov u Brna
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna 
mob.: 731 425 498 • dps.slavkov@charita.cz
Služba je k dispozici Po – Ne: 6.30–16.30 h.

Rodinná pohoda Vyškov – Odlehčovací služba
Morávkova 305/35, 682 01 Vyškov-Dědice 
mob.: 605 473 698 • rodinna.pohoda@centrum.cz
www.rodinnapohoda.wgz.cz

Ivana Mifková, DiS., Městský úřad Slavkov u Brna,
odbor sociálních věcí

Stárnutí není lehkou etapou života. Fyzické
síly ubývají mnohdy ruku v ruce se zhoršením
psychického stavu. Pokud je stav natolik vážný,
že se neobejde bez pomoci jiné osoby, bývá
mnohdy řešením, že zůstane s babičkou nebo
dědečkem, či jiným blízkým doma člen rodiny.
Člověk, který pečuje o seniora, dobře ví, že stav
pečovaného nebude nijak směřovat k zlepšení.
Jde tu spíše o zajištění důstojných podmínek
v kruhu rodinném, čímž můžeme svým rodičům
oplatit péči, kterou nám dávali v dětství. Peču-
jící často musí zůstat doma z práce a vedle péče
o seniora zajišťuje i záležitosti spojené s běž-
ným chodem domácnosti. Zvládnout to je velice
náročné jak fyzicky, tak psychicky. Pečující
mnohdy přichází o kontakty s přáteli, možnosti
účastnit se kulturních akcí nebo odjet na dovo-
lenou. Pohlídat pečující osobě seniora, pokud si
potřebuje něco vyřídit třeba na úřadě, může na-
příklad sousedka nebo jiný člen rodiny. Pokud
si však osoba pečující potřebuje opravdu od-
dychnout, může využít sociálních služeb. Jako
nejvhodnější druh se v těchto případech nabízí
tzv. odlehčovací služba. Jde o terénní, ambu-
lantní nebo pobytovou službu poskytovanou

Prostřednictvím ekologické a environmentální
výchovy se děti ve školách učí odpovědnému cho-
vání vůči přírodě i sobě navzájem. Proč je ochrana
životního prostředí důležitá, pomáhá dětem pocho-
pit i školní recyklační program RECYKLOHRANÍ
aneb Ukliďme si svět, který pořádají kolektivní sy-
stémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT a ELEK-
TROWIN. Program, do kterého se zapojilo již
téměř 3300 škol po celé České republice, vysvět-
luje dětem důvody, proč je třeba třídit a recyklovat
odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká elektro-
zařízení, baterie i jiné druhy odpadu.

Výchově k ekologii a ochraně životního pro-
středí se učily děti ve školách již za první repu-
bliky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit
energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu
a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné

Ekolamp učí děti třídit odpad
množství nových informací a zajímavých po-
znatků. Je ale vůbec možné se v tom všem jedno-
duše vyznat? Vezměme si například odpady –
sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po
lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů na-
příklad ví, jak správně naložit s nefunkční zářiv-
kou? 
Na ekologii hravě

Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích za-
řízení se od roku 2005 zabývá kolektivní systém
EKOLAMP, který také vytvořil naučně zábavný
portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku
si mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení
a vyzkoušet si své znalosti z ekologie. Portál po-
máhá nejen dětem pochopit, jaký vliv má naše
chování na budoucnost planety. Obyvatelé Eko-
lampova plní úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zku-

šenosti, diskutují se svými sousedy a při tom všem
se hlavně dobře baví. Zastavte se u nich na náv-
štěvu, nudit se nebudete. 

Cílem kolektivního systému EKOLAMP je za-
členit problematiku zpětného odběru zářivek do
komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky
šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť,
nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají
se odděleně do speciálních sběrných nádob, které
jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech
s elektrem, na městských úřadech a institucích, ale
i v řadě firem. Díky recyklaci se daří použít více
než 95 % materiálu z úsporných zářivek znovu ve
výrobě. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Zdroj: Ekolamp s. r. o.
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V současnosti připravuje Jihomoravský kraj
v rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 no-
vého Operačního programu Životního prostředí
projekt na tzv. kotlíkové dotace. 

Finanční podpora bude poskytována na vý-
měnu kotlů na pevná paliva v rodinných do-
mech. Předmětem podpory přidělované
fyzickým osobám – konečným uživatelům
bude: kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo,
plynový kondenzační kotel, instalace solárně-
termických soustav pro přitápění nebo přípravu
TV, „mikro“ energetická opatření, přičemž
musí být splněny požadavky Nařízení Komise
EU.

„Mikro“ energetická opatření jsou: Zate-
plení střechy nebo půdních prostor, zateplení
stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí za-
teplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda
apod.), oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
oddělení vytápěného prostoru rodinného domu
od venkovního (např. zádveří), dílčí výměna
oken, výměna vstupních a balkonových dveří,
instalace těsnění oken a dveří, dodatečná mon-

Kotlíkové dotace – pravidla pro fyzické osoby
táž prahů vstupních dveří, výměna zasklení
starších oken za izolační dvojskla.

Zahájení příjmů žádostí pro fyzické osoby
bude individuální, dle jednotlivých krajů. Před-
pokládá se ještě letošní rok – podzim. 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno
poskytnout pouze v rodinných domech, kde
bude současně provedeno alespoň jedno tzv.
„mikro“ energetické opatření vedoucí ke sní-
žené energetické náročnosti rodinného domu
nebo v rodinných domech, kde došlo ke sní-
žené energetické náročnosti v minulosti (zate-
plení, výměna oken apod.) nebo je současně na
realizaci opatření vedoucích ke snížení energe-
tické náročnosti budovy žádáno v programu
Nová zelená úsporám. 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno
poskytnout pouze v případě, kdy je stávající ro-
dinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná
paliva. Podporu je možno poskytnout i v pří-
padě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji,
tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem
na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden
naplňuje podmínky přijatelnosti programu.

V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno,
že je kotel prokazatelně v provozu (prokázání
řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci pří-
jmu žádostí fyzických osob) a může plnit
funkci hlavního zdroje vytápění. Nelze podpo-
rovat výměnu kotle spalujícího výhradně bio-
masu za kotel spalující uhlí. Nelze také
podporovat náhradu stávajícího kotle s automa-
tickým přikládáním paliva. Kde byl (nejméně
od 01.01.2009) zdroj podpořen z jiného dotač-
ního titulu, musí být dodrženy podmínky udr-
žitelnosti podpory poskytnuté v minulosti. 

Podpora bude poskytována formou dotace,
a to s následující hranicí: 

1. 70 % způsobilých výdajů v případě re-
alizace kotle spalujícího pouze uhlí, 

2. 75 % způsobilých výdajů v případě re-
alizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa)
nebo plynového kondenzačního kotle, 

3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je
projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo
nebo kotel pouze na biomasu). V případě, že je
výměna kotle realizována v obci, která byla
označena jako prioritní území (na území ORP
Slavkov u Brna jsou to obce Holubice a Slavkov
u Brna), bude výše podpory navýšena o 5 %.
Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto
bonusu bude uveden na www.opzp.cz, webech
příslušných krajů a v papírové podobě na kraj-
ských úřadech, případně i na MěÚ Slavkov
u Brna – odbor ŽP, ochrana ovzduší. 

Maximální výše způsobilých výdajů je
stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na
„mikro“ energetická opatření mohou tvořit
max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150
tis. Kč). 

Za způsobilé výdaje jsou považovány ná-
klady na stavební práce, dodávky a služby bez-
prostředně související s předmětem podpory, tj.
pořízením nového zdroje vytápění a realizaci
„mikro“ energetického opatření. 

Podrobnější informace naleznete také na we-
bových stránkách Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz. Je zde zveřejněn také
dotazník předběžného zájmu, o jehož vy-
plnění si dovoluje krajský úřad občany požádat.

Případné dotazy, prosím, zasílejte na pracov-
níky odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Jihomoravského kraje: Ing. Jiří Michna –
michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz, Bc. Jana Ská-
celová – skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz.

Informace o přípravě projektu na výměnu
kotlů na pevná paliva jsou zveřejněny také na
www.slavkov.cz ze dne 29. 7. 2015.

Ing. Kubešová, odbor ŽP

Hřiště u DDM bude
otevřené až do večera

Největší slavkovské dětské hřiště je nově
otevřeno až do pozdního odpoledne. Děti jej
můžou využívat až do 19 hodin. Provozovatel
hřiště – Dům dětí a mládeže – vydal v novém
školním roce nový návštěvní řád. V něm mimo
jiné například povolil, po domluvě s personá-
lem, využívat záchody uvnitř budovy. Dále
platí, že hřiště je určeno dětem od tří do dva-
nácti let. Během školního roku mají i nadále
v době od 12.30 do 14.30 přednost děti
z kroužků DDM. vs
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Město Slavkov u Brna vás zve 26. září v 19
hod. do velkého sálu SC Bonaparte na kome-
dii Zory Kostkové Z louže pod okap. V před-
stavení hrají Vladimír Kratina, Dana
Homolová, Michaela Dolinová a Filip Tomsa.

Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo,
uplácelo… a není tomu jinak ani dnes…

Námět komedie pochází z mnoha kauz, které
se v posledních letech vyrojily v našem českém
prostředí a které nás zvedají ze židlí.

My se ovšem na příběh paní Anděly, maji-
telky rozlehlých pozemků, která bojuje o svou
pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem,
díváme s humorem, vtipem a s nadhledem.

On, aby co nejlevněji získal, riskuje život,
vloupá se do příbytku spoluobčanky, je scho-
pen dokonce  slíbit i manželství! A jí bezbran-
nému něžnému pohlaví, nepomůže letitá
přítelkyně Karin, úspěšná makléřka… ale

Komedie Z louže pod okap
možná mladičký, milý a trochu naivní „brigád-
níček“ Albert.

V realitě je každá zlodějna k pláči. My vám
neřekneme jak náš příběh dopadne, ale slibu-
jeme, že bude hlavně k smíchu.

Vstupenky v hodnotě 200 Kč můžete zakou-
pit v Informačním centru ve Slavkově u Brna,
tel.: 513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-
slavkov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

MgA. Martin Křížka

Slavkov bude opět hostit
Český pohár v zimním plavání

Na začátku zimy bude slavkovské koupaliště
opět napuštěné. Plavcům, kteří se do studené
vody ponoří, nebude vadit, že voda bude mít
sotva patnáct stupňů. Sjedou se zde totiž nej-
lepší otužilci z Česka i Evropy, aby poměřili
své síly v zimním plavání. 

Slavkov u Brna je tradičním místem pro po-
řádání jednoho z největších závodů otužilců.
Českého poháru, který se koná s jednou pře-
stávkou už od roku 2002, se zúčastňuje přes
sto závodníků. Láká je nejen kvalitní sportovní
zázemí, ale také organizační podpora. Z deva-
desátičlenného pořadatelského oddílu zimního
plavání Fides Brno je jedenáct lidí ze Slavkova
u Brna. Slavkovští otužilci se nebojí ani chlad-
nější vody. Letos se už po třetí ponoří do
dvoustupňového bazénu na Štědrý den. vs

Město Slavkov u Brna vás zve 16. října v 19
hodin do velkého sálu SC Bonaparte na hru
Divadelní společnosti Josefa Dvořáka S Py-
dlou v zádech.

Hra „S Pydlou v zádech“ měla svou premiéru
v Divadle Semafor 4. 6. 1981 a dočkala se
téměř 500 repríz. Nyní po mnoha letech se le-
gendární semaforská inscenace vrací zpět na di-

S Pydlou v zádech a Josef Dvořák
vadelní prkna… Postavička prostého lidového
chytráka, který se zaplétá v šachové partii moc-
ných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi
prostor pro řadu brilantních klaunských čísel.

„…Ta snaha neustále předstírat, hrát vždy tu
roli, která se právě žádá, vytěžit z každé situace
i něco pro sebe, onen bezpáteřný konjukturalis-
mus, snaha vytvářet i na troskách za každou cenu
zdání idylky… není nám to všechno povědomé?“

Hrají a zpívají: Josef Dvořák (voják,
holič), Markéta Hrubešová (královna), Ros-
tislav Trtík (mladý král), Karel Gult alt. Jiří
Veit (komorník), Veronika Bajerová alt. Dag-
mar Schlehrová (učitelka, bába).

Vstupenky v hodnotě 290 Kč můžete zakou-
pit ve slavkovském Informačním centru, tel.:
513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-
slavkov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

MgA. Martin Křížka

Rebelové ze Stodoly
Divadlo Stodola a Město Slavkov u Brna vás

zvou na muzikálové představení Rebelové,
které se uskuteční v sobotu 24. října od 19
hodin ve velkém sále SC Bonaparte ve Slav-
kově u Brna. Vstupné 100 Kč. Vstupenky bude
možné zakoupit v předprodeji v informačním
centru na Palackého náměstí 1, e-mail: info-
centrum@zamek-slavkov.cz, tel.: 513 034
156. Těšíme se na vaši návštěvu. mk

Jednou z činností TSMS, o kterou se starají
v rámci možností, je především čistota města.
Za tímto účelem jsou po Slavkově rozmístěny
odpadkové koše. Celkem je jich instalováno
106 a vyprazdňování s úklidem se provádí tři-
krát týdně. Ročně je pouze tohoto odpadu li-
kvidováno kolem 35 tun, za fakturaci
společností Respono v částce 40 000 Kč. Cena
běžného plastového koše je 3300 Kč. Kovový
stojí 5500 Kč. Pořizovací cena nového koše
DINO na psí exkrementy o objemu 50 l je
2500 Kč. Ať je koš kovový anebo plastový,
vandalům je to jedno a neustále je jako i další
městský mobiliář poškozují a ničí.

Pod pojmem odpadkový koš mám na mysli
nádobu, která je umístěna na nejfrekventova-
nějších ulicích v centru města a občané ji vy-
hledávají k odložení odpadku. Některé slouží
i jako popelníky. Napadá mne samozřejmost,
že bude obsahovat to, k čemu je určený. Tudíž
v tento daný okamžik, na tomto místě, člově-
kem vyprodukovaný odpadek, jako je krabička
od cigaret, obal od oplatku nebo ledňáčka, hy-
gienický kapesníček, jízdenka, kelímek od ká-
vičky, slupka od banánu či z pomeranče.
Zkrátka věci, pro které je přímo určený svým
charakterem.

Odpadkový koš není popelnice
Všichni občané se pohoršují nad holou sku-

tečností, že tyto odpadkové koše jsou neustále
přeplněné a jejich obsah přetéká všude kolem
nich. Jedinou příčinou je, že se v nich nachází
to, co do odpadkového koše v žádném případě
nepatří. Turista nebo návštěvník, který naším
městem jenom projíždí, tím strůjcem určitě
není. Takže to děláme pouze my a v našem
krásném městě.

Naši spoluobčané je zaplňují pečlivě napě-
chovanými sáčky s kuchyňským a domovním
odpadem, které formují do patřičných tvarů,
aby se jich do košů vešlo co nejvíce. Tento jev
je častý u Domova pro seniory na ulici Polní
a ve Svojsíkově parku. Dalším příkladem je,
když pracovník úklidové čety provede na Pa-
lackého náměstí, kde je jich instalováno nejvíce
(39) pravidelné vysypání koše a vzápětí po jeho
odchodu je opět naplněný znovu komunálním
odpadem. Vše nasvědčuje tomu, že zde bydlící
lidé nebo drobní obchodníci nemají buďto
žádné popelnice a pokud ano, tak zpoplatněné
s delší dobou svozu, aby ušetřili. Taková igeli-
tová kabela obsahující odpad z kanceláře nebo
obchůdku, kde nemají skartovačku, mnohdy
napoví, komu patří. V každém případě ihned
zaplní zmiňovaný odpadkáč.

Zřejmě nic nenaděláme, když jsou v koši
pamlsky, které lákají velké množství vos
a včel, bohužel. Nemůžu si ale připustit, že jej
maminky zaplňují použitými jednorázovými
plenami. Stává se, že v obsahu koše je schválně
nakáleno a velmi často obsahují zbytky jídla
a na určitých místech s pravidelností psí ple-
chovky, kde si libují v nepředstavitelném zá-
pachu červi. Škodolibci do košů vkládají suť
a cihly pečlivě zabalené do novin a sáčků
a zřejmě zpovzdálí sledují, jak si s tou váhou
jiný poradí.

Zkuste se prosím nejprve vžít do pozice člo-
věka, který má v náplni své práce manipulaci
s odpadkovým košem na veřejnosti a poté se
všichni společně zamysleme, proč se tak cho-
váme. Pokud tento můj příspěvek splní účel
a změní myšlení některých z nás, daly by se
třeba ušetřené peníze použít na pořízení ne-
ustále požadovaných košů, určených jenom
pro pejskaře. Nastává má obava, co v nich sku-
tečně bude. Za TSMS Petr Zvonek

Z louže pod okap • Foto: archiv

Poškozený odpadkový koš • Foto: P. Zvonek

S Pydlou v zádech • Foto: archiv
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Nábor volejbalistek
Již čtvrtým rokem funguje při DDM Slavkov

u Brna zájmový kroužek volejbalu – dívky.
V uplynulé sezoně mají děvčata za sebou první
soutěžní období – tzv. soutěž 7. tříd.

Soutěž pořádá ČVS, hraje se turnajovým
způsobem a je určena pro neregistrované hráče.
Slavkovské volejbalistky sehrály (po úvodních
nezdarech) spoustu vyrovnaných utkání a skon-
čily na 13. místě ze 17 družstev.

Rádi bychom rozšířili náš volejbalový kolek-
tiv, proto hledáme do oddílu žákyň touto cestou
další zájemkyně o volejbal, nejlépe již se zá-
kladními volejbalovými návyky. Případní zá-
jemci (ročníky 2003 až 2005 – pro soutěž 7.
tříd, ročníky 2001 až 2002 – pro krajský pře-
bor) se mohou hlásit na DDM Slavkov, nebo
přímo u trenéra na tel 603422803. Jsou vítány
i dívky z blízkého okolí.

Tréninky volejbalu se konají každé úterý
v době od 16 do 17 h. na ZŠ Tyršova ve Slav-
kově a pátek od 16.30 do 17.30 h.v hale ISŠ
Slavkov. Zahajovací trénink se koná již 15. září.
Na vaši účast se těší Jan Zmrzlý, trenér volejbalu

Loňský školní rok byl pro všechny v DDM
rokem změn. Díky kolektivu pedagogů pro-
běhly úspěšně všechny akce, které byly naplá-
novány. Navíc se nám podařil zorganizovat
začátkem školních prázdnin týdenní příměstský
tábor pro žáky 1. stupně ZŠ. Touto cestou
bych ráda poděkovala kolektivu restaurace
Slavkovský pivovar za chutné jídlo, milou ob-
sluhu a trpělivost. Náš prázdninový provoz vy-
vrcholil 10denním letním táborem v rekreačním
areálu Kamínka v Roštíně. Celotáborová hra Ať
žijí duchové nadchla všechny účastníky.

V novém školním roce proběhnou již osvěd-
čené akce, ale také jsme připravili mnoho no-
vých např. Den se zvířátky, Den otevřených

DDM o prázdninách připravil dva tábory
dveří v DDM. Oslovila nás i nadace Světluška,
takže při některé příležitosti podpoříme i děti se
zrakovým postižením. Chceme navázat na ví-
kendové zájezdy pro děti za kulturou, do pří-
rody atd. Vše záleží na zájmu rodičů.

Pracujeme na našich webových stránkách,
které by měly být v provozu koncem srpna. Zde
najdete veškeré informace týkající se školního
roku 2015/2016. Již nyní si mohou zájemci stáh-
nout přihlášku do zájmových kroužků.

V důsledku novelizace zákona o pedagogic-
kých pracovnících hledáme nové vedoucí zá-
jmového vzdělávání. Bližší informace získáte
přímo v DDM nebo na tel. 544 221 708, 605
083 322. vs

Začátkem srpna se konalo ve sportovní hale
ZŠ Komenského již tradiční týdenní soustře-
dění týmu Glitter Stars. Letošní ročník se od
předchozích výrazně lišil, protože se konal za
spoluúčasti skotského týmu Pertphoenix All -
stars, který se přiletěl učit od našeho domácího
úspěšného týmu.

Kromě náročného sportovního programu za-
měřeného na kondici, akrobacii, tanec, stunty
(zvedačky) a pyramidy čekal účastníky pestrý

Tým Glitter Stars na letním soustředění přivítal skotský tým
kulturní program. Pro skotskou skupinu bylo vel-
kým zážitkem přijetí u pana starosty Michala
Boudného na slavkovské radnici, prohlídka
zámku, expozice Austerlitz – malé město velkých
dějin i zámecký park. Při prohlídce slavkovské
školy jsme mohli porovnat rozdíly školství.

Skotské výpravě velmi chutnala česká ku-
chyně, ať už v naší školní jídelně či v Sokol-
ském domě, kam jsme chodili na večeře.
Všichni účastníci v tropickém vedru velmi oce-
nili návštěvu slavkovského koupaliště. Děvčata
ze Skotska se musela vyrovnat s teplotami
kolem 39 ºC, přitom jsou zvyklá na maximální
teploty kolem 18 ºC. Poslední dva dny měly
skotské dívky možnost strávit v rodinách a po-
znat tak náš životní styl. Uspořádali jsme pro
ně výlet do Brna s poznáním památek v centru
města a plavbu parníkem po Brněnské pře-

hradě. I přes počáteční jazykové rozpaky se na-
konec naši svěřenci bez problému dokázali do-
mluvit a zahráli si i spoustu her v anglickém
jazyce. Na rozlučkový večírek si obě strany při-
pravily pěkný program a nejvíce nás potěšila
výuka skotských tanců. Skotky byly našim
krásným městem okouzleny a dostali jsme po-
zvání na příští prázdniny do Skotska. Již nyní
se všichni těšíme.

Šikovná děvčata a chlapci všech věkových
kategorií, kteří by měli zájem se stát členy
týmu Glitter Stars, naučit se spoustu nového,
máknout na sobě, ale také najít mnoho nových
přátel a získat spoustu zážitků ze soutěží a vy-
stoupení nejen po ČR, přijďte na nábor do gym-
nastického sálu ZŠ Komenského ve Slavkově
u Brna 11. 9. nebo 18. 9. vždy v 16 h. Sportovní
oděv a boty s sebou. R. Macharová

Koncert Hradišťanu
V pátek 31. července se na nádvoří slavkov-

ského zámku konal dlouho očekávaný koncert
kapely Hradišťan v čele s primášem Jiřím Pa-
vlicou, který si pro návštěvníky připravil něko-
lik písní z nového alba Vteřiny křehké. Na
přání návštěvníku zahrnul i starší skladby, a ne-
opomenul ani písně se slavkovskou tematikou.

Svým zpěvem, jako již tradičně, Jiřího Pa-
vlicu doprovázela Alice Holubová.

Hudba, kulisa zámku a v neposlední řadě
i astronomický úkaz: tzv. Modrý měsíc dodaly
koncertu nezapomenutelnou atmosféru. ze

Glitter Stars • Foto: archiv GS

Koncert Hradišťanu na nádvoří zámku • Foto: R. Lánský
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Ohlednutí za Letním filmovým festivalem
třiny (naštěstí ještě před zahájením filmového
představení) jsme neměli žádné potíže. My =
Zámek Slavkov – Austerlitz, který je provozo-
vatelem slavkovského kina Jas.

Letošní ročník filmového festivalu nabídl
osm filmů. Snažili jsme se vybrat zejména
filmy „odpočinkové“, tzn. především komedie,
dětské animované snímky apod. V každém pří-
padě zařazujeme jen tituly v českém znění. Ne
vždy se podaří strefit se do vkusu diváků, letos
se však zřejmě povedlo. Festival navštívilo
1619 platících osob, k tomu nutno připočítat
několik desítek čestných a volných vstupenek,
což v konečném součtu dává velmi pěknou

návštěvnost cca 1770 osob. To tedy znamená
průměrnou návštěvnost 221 osob na jedno
představení! Přitom většinu filmů už jsme
v kině Jas promítali (vyjma Domácí péče), ně-
které dokonce i vícekrát. To je zrovna případ
filmu Hodinový manžel, na který přišla re-
kordní návštěva festivalu – 420 lidí. 

Děkujeme partnerům festivalu: firmě Liko-
S, a.s. a Pivovaru Slavkov, který zajistil občer-
stvení během festivalu.

A rozhodně děkujeme každému, kdo navští-
vil letošní letní filmový festival a těšíme se na
setkání u dalších filmů nejen na letním kině,
ale i v kině Jas. Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

„Všechno zlé je pro něco dobré,“ praví
jedno české přísloví. Za oním „zlem“ se skrývá
nebývalé dlouhotrvající horké počasí, které
však pomohlo 6. ročníku Letního filmového
festivalu Slavkov. Na všemožných meteorada-
rech se za celých osm dní neobjevila žádná vý-
znamná šmouha, která by věštila déšť
a zamezila méně otužilým divákům navštívit
letní kino. 

Technické vybavení bylo téměř stejné jako
loni – nafukovací plátno (letos v lepší kvalitě),
ozvučovací aparatura a promítací zařízení. Vše
poměrně snadno obsluhovatelné a víceméně
bezporuchové. Kromě jednoho výpadku elek-

Slavkovské restaurování 2015 podruhé
drobně vyfotografováno pro dokumentaci ce-
lého zásahu, rovněž jsou prozkoumány použité
materiály. Teprve poté dochází k vlastnímu re-
staurování. 

Nový běh Slavkovského restaurování začne
opět na počátku září a bude probíhat až do
konce tohoto měsíce. Návštěvníci nejenom
spatří restaurátory přímo při práci, ale dostane
se jim i fundovaného a zajímavého výkladu.
Celá akce je současně doplněna  ukázkami
prací na výstavách v konírnách – v prostoru pů-
sobení restaurátorů a rovněž na volně přístupné
výstavě na zámku – v místnosti před kavárnou. 

Přijďte i vy obdivovat šikovné a zručné ruce
restaurátorů, kteří v tomto běhu obnoví krásu
psacího stolu, který přímo používal JUDr. Vác-
lav Kounic – osvícený vlastník slavkovského
zámku a známý mecenáš studentů. I restaurá-
toři keramiky nezůstanou pozadu. Předvedou,
jak keramické střepy – prakticky ze smetiště,
které se nacházelo přímo pod okny nynějšího
zámku, budou rekonstruovány do původní po-
doby. Návštěvník tak spatří keramické nádoby,
které se používaly přímo na slavkovském
zámku.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Slavkovské restaurování se pomalu stává fe-
noménem, který je přímo spjat se zámkem ve
Slavkově u Brna. Již čtvrtou sezonu, každý rok
2x, zde předvádějí své dovednosti studenti
Vyšší odborné školy restaurátorské z Brna.
Pod vedením zkušených pedagogů uvádějí stu-
denti oborů restaurování dřeva a keramiky tyto
předměty do úvodního, mnohdy i funkčního
stavu. Předměty, které budou restaurovány,
jsou pečlivě vybírány z rozsáhlého sbírkového
fondu Zámku Slavkov – Austerlitz. Každý
sbírkový předmět je nejprve prozkoumán, poté
je schválen postup restaurování, vše je po-

Příprava na promítání • Foto: 2x J. Blažek

Secesní stůl z pracovny JUDr. Vác-
lava Kounice (vpravo). Keramika
z přelomu 18. a 19. století, rekon-
struovaná z nálezů získaných při
obnově zámeckého parku v I. po-
lovině 70. let 20. století.
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Program kina Jas – září 
2. září, středa, 19.30 hod.

SLÍDIL
Sociopat Lou Bloom (Jake Gyllemhaal) je reportér na volné noze, který natáčí videa trestných činů v jejich syrovosti pro zpravodajskou stanici
v Los Angeles. Lou stírá hranice mezi účastníkem a pozorovatelem, aby se stal hvězdou svého vlastního příběhu. Jak daleko je ochoten jít?
Režie: Dan Gilroy. Dále hrají: René Ruso, Riz Ahmed, Bill Paxton, Ann Cusack. Žánr: Drama/Krimi/Thriller. Velmi dobré hodnocení na ČSFD.
117 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 15 let

5. září, sobota, 19.30 hod., 6. září, neděle, 16.30 hod.

SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové „Sedmero krkavců“. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit
zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové
lásky. Režie: Alice Nelis. Hrají: Marta Issová, Zuzana Bydžovská, Jakub Zindulka, Miro Noga, Taťjana Medvecká, Lukáš Příkazký a další.
97 minut, vstupné: 70 Kč, mládeži přístupný  

9. září, středa, 19.30 hod. 

CO TĚ NEZABIJE                                                                                                                                                                                 
Dva nejlepší přátelé, Brian Reilly a Paulie McDougan byli přáteli od nepaměti, od útlého dětství a vždy stáli při sobě. Dávali na sebe pozor od
malých nevinných dětských her a bezvýznamných krádeží, až po vykročení do dospělosti, kdy se oba přidali k mocnému bossovi podsvětí
Patovi Kellymu. Režie: Brian Goodman. Hrají: Mark Ruffalo, Ethan Hawke, Amanda Peet, Will Lyman, Tom Kemp. Žánr: Krimi/Drama.
100 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let

12. září, sobota, 19.30 hod.

ZTRÁTA DIAMANTOVÉ SLZY
Romantické drama spisovatele Tennessee Williamse přivádí na scénu mladou rebelku Fisher Willowovou, která je ráda středem pozornosti
a s chutí šokuje konzervativní společnost 20. let 20. století. Ztráta diamantové slzy je příběhem lásky, zrady a bouřlivých emocí. Režie: Jodie
Markell. Hrají: Chris Evans, Bryce Dallas Howard, Ellen Burstyn, Jessica Collins, Will Paton, Ross Britz.
102 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let

13. září, neděle, 16.30 hod.

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden
jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat se musí umět
a každý plán se může zvrhnout. Animovaný/Komedie/Dobrodružný/Rodinný.
85 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný           

16. září, středa, 19.30 hod.

REZISTENCE
Z Tris a Čtyřky se během okamžiku stali psanci podobní lovné zvěři. Nikde není klid a bezpečno, vůdkyně sekce Sečtelých je neúnavně pronásleduje
odhodlaná dostat je za každou cenu. Současně nechává pochytat další lidi, kteří do stanoveného systému nezapadají. Tris a Čtyřka se rozhodnou
přestat utíkat a zkusí překvapivý protiútok. Režie: R. Schwentke. Hrají: A. Elgort, T. James, R. Salazar, J. Weston, N. Watts. Žánr: Akční/Romantický.
119 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let  

19. září, sobota, 19.30 hod. 

S LÁSKOU, ROSIE  
Rosie a Alex, hrdinové romantické komedie S láskou, Rosie, se znají už od školy. V době prvních lásek a sexu svoje zážitky samozřejmě probírají,
tomu druhému to ale není vždy po chuti. Proč? Ať je to jak chce, Rosie zůstává v Dublinu, zatímco Alex jede na Univerzitu do Bostonu. Mezi
nimi stojí oceán a v průběhu života i jiné vztahy. Režie: Christian Ditter. Hrají: Lili Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton,Nick Lee, Jamie Beamish.
102 minut, vstupné: 80 Kč, mládeži přístupný

20. září, neděle, 16.30. hod.

POŠŤÁK PAT VE FILMU  
Nebýt nového protivného šéfa, Pat by možná napořád roznášel zásilky sousedům ve své idylické vesničce. Jenže šéf mu zatrhne výlet k moři
a Pat je rozhodnutý udělat cokoli, aby ji na vysněný výlet do Itálie mohl vzít. Dokonce i přihlásit se jako zpěvák do televizní soutěže, kam ho
samozřejmě provází i jeho kocour. Záhy se ukáže, že Pat umí stejně dobře zpívat jako roznášet noviny. Animovaný/Rodinný.
88 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný   

23. září, středa, 19.30 hod.

CESTA VZHŮRU  
Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě splnil horolezecký sen a zcela unikátně za přítomnosti kamery vystoupil na
poslední z nejvyšších hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje. Film se tak pro diváka stává mimořádnou příležitostí absolvovat
společně s Radkem a jeho horolezeckými přáteli strastiplnou cestu na osmitisícový vrchol. Dokumentární/Sportovní.
100 minut, vstupné: 75 Kč, mládeži přístupný  

26. září, sobota, 19.30 hod. 

S TVÁŘÍ ANDĚLA
Hlavní postavou filmu je režisér Thomas Lang, který dostane příležitost natočit film podle připravované knihy americké novinářky Simone
Fordové. Ta se zabývá soudním procesem studentky obviněné z vraždy své spolubydlící. Simone a Thomas jedou do Itálie, aby se s případem
blíže seznámili. Poté, co navštíví místo činu, začne Thomas pochybovat nejen o lidech kolem sebe, ale i sám o sobě a svých motivech. Režie:
Michael Winterbottom. Hrají: Kate Beckinsale, Daniel Bruhl, Peter Sulivan, Sai Bennett, Rosie Fellner. Žánr: Drama.
101 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let

27. září, neděle, 19.30 hod. 

OSTROV LÁSKY
Grebo a jeho těhotná žena Liliane se rozhodnou strávit poklidnou dovolenou v oblíbeném letovisku na Jadranu. Ideální počasí, ideální čas pro
letní radovánky. Právě ve chvíli, kdy se zdá být vše v naprosté harmonii, se na scéně objeví zapomenutá minulost v podobě tajemné Flory. Její
zjevení znamená pro manželství Greba a Liliane tvrdou zkoušku. Tomu, co bylo, člověk neuteče ani na Ostrově lásky. Režie: Jasmila Žbanič.
Hrají: Ada Condeescu, Franco Nero, Ariane Labed, Ermin Bravo, Leon Lučev. Komedie.
90 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let

30. září, středa, 19.30 hod. 

V HLUBINÁCH
Petter, profesionální potápěč, a jeho bratr Knut mají potřebnou disciplínu, sílu a odvahu, aby se vydali na nejnebezpečnější misi na světě – na
dno Severního moře. Avšak nenadálá tragická nehoda vše změní. Petter je vyslán na riskantní cestu, na které ztrácí přehled o tom, kdo tahá za
jeho nitky osudu a postupně zjišťuje, že tato mise je nad jeho síly. Režie: Erik Skjoldbjaerg. Hrají: Aksel Hennie, Wes Bentley, Stephen Lang,
Stephanie Sigman, Thomas Hedengran. Thriller.
106 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 15 let

Historické cukrárny
Ve dnech 5. 9.–1. 11. 2015 provoní přízemí

Zámku Slavkov – Austerlitz výstava o historii
cukrářství s názvem Historické cukrárny. 

Výstava popisuje historii a vývoj cukrařiny
v rámci Českých zemí. Návštěvníci se seznámí
s historií nejoblíbenějších cukrářských surovin
a pamlsků, například marcipánu, perníku nebo
zmrzliny. Výstava se blíže věnuje první polo-
vině 20. století. Do období první republiky nás
přenese vybavení a výzdoba interiéru a také
nejoblíbenější tehdejší cukrovinky. Zákusky
a bonbony vytvořené dle dobových receptů do-
plní mnohdy již neznámé cukrářské vybavení
a prvorepublikové reklamy. Oživením expo-
zice je životní příběh prvorepublikového
mistra cukráře a majitele několika brněnských
cukráren F. Novotného.

Přijďte si zavzpomínat na kouzelnou dobu
první republiky, kdy se v cukrárně za pultem
usmívala slečna se zástěrkou v bílém čepečku
a čokoláda byla opravdovou čokoládou. 

Jste srdečně zváni! Hana Partyková, ZS-A

Václavský jarmark
V sobotu 19. září se od 9 hodin bude konat

v prostorách zámeckého parku již tradiční
Václavský jarmark. V několika desítkách
stánků bude možnost zakoupit nejrůznější de-
korativní předměty, bižuterii, ruční a řemeslné
výrobky, ale i domácí marmelády, včelí med,
oříšky, cukrovinky apod. Nebude samozřejmě
chybět ani nezbytné občerstvení, při tomto
podzimním jarmarku doplněné o nabídku vi-
nařů, kteří přivezou k ochutnání letošní burčák. 

Jarmark potrvá do 17 hodin a vstup do parku
je volný. Ing. Jana Slouková, ZS-A

Zámecké svatební dny
Všichni ti, kteří plánují v příštím roce

svatbu, ale nejen oni, jistě ocení pozvánku na
Zámecké svatební dny, které proběhnou na
Zámku Slavkov – Austerlitz na přelomu září
a října, tedy v týdnu od 24. září do 1. října.
Díky této akci se prohlídková trasa zámku pro-
mění z historické na svatební. 

V jednotlivých místnostech bude vystaveno
vše, co je pro svatební den potřebné a důležité.
V rámci prohlídky se tak krátce seznámíte
s historií našeho zámku a svatebních obřadů,
prohlédnete si nádherné svatební šaty, slav-
nostně přichystanou svatební tabuli nebo např.
ukázky práce grafiků, floristů, fotografů, vizá-
žistek, kadeřnic, cukrářů a dalších. Prohlíd-
ková trasa bude uzpůsobena tak, abyste si
mohli prohlédnout zejména ta místa, kde se
může na našem zámku uskutečnit svatební
obřad a to jak církevní, tak i civilní. 

Vznešené a slavnostní prostředí slavkov-
ského zámku je pro svatby jako stvořené. Te-
maticky vyzdobené interiéry přilákají jistě
nejen ty, které tento významný den čeká, ale
i ty, kteří mají rádi estetické prostředí. 

Hana Partyková, ZS-A

Historická cukrárna • Foto: archiv ZS-A
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V rámci cyklu „Poklady z depozitářů“ před-
staví Zámek Slavkov – Austerlitz sbírkové
předměty, které se týkají různých druhů řeme-
sel. Technické předměty, které v průběhu mi-
nulého století usnadňovaly chod domácností,
umožňovaly provozovat různá řemesla či po-
máhaly např. ve zdravotnictví, budou vysta-
veny v Galerii OK v prvním poschodí zámku.

Řemesla a technika ze sbírek zámku Slavkov – Austerlitz
Pokud se tedy chcete dovědět, co to byly

cechy, jaké vymoženosti používaly domácnosti
v období I. republiky, co je to sedlářská lavice
nebo jak vypadala zubní vrtačka poháněná po-
mocí nožního pedálu, navštivte výstavu Řemesla
a technika ze sbírek zámku Slavkov – Auster-
litz. Zajímavá bude rovněž pracovní „dílnička“
vybudovaná známou slavkovskou firmou Liko-

s, a. s., která je hlavním partnerem výstavy. Do-
vědět se něco nového a vyzkoušet si svou zruč-
nost si zde budou moci děti i jejich doprovod.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
17. září v 17 hodin v Rubensově sále. Výstava
bude přístupná do 1. 11. 2015 v souladu s pro-
vozem zámku.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Co předcházelo slavkovské bitvě 1805
Tento rok si připomínáme 210. výročí od

bitvy u Slavkova 2. 12. 1805. Rád bych této
události věnoval několik krátkých článků a za-
měřil se na méně známé oblasti.  První z těchto
článků se bude zabývat událostmi před slavkov-
ským střetnutím a zejména nepříliš známou
skutečností, od které letos uplyne 220 let. Jed-
nalo se o svatbu Klemense hraběte Metternicha,
muže, který později ovládal rakouskou zahra-
niční a následně i domácí politiku téměř po čtyři
desetiletí, s Marií Eleonorou z Kounic. 

Klemens Václav Lothar říšský hrabě (později
kníže) Metternich-Winneburg-Beilstein pochá-
zel ze starobylého vestfálského rodu. Jeho otec
František Jiří působil nejprve ve službách trevír-
ského arcibiskupa a posléze Habsburků v Říši
a v Rakouském Nizozemí (dnešní Belgii). Po
obsazení Rakouského Nizozemí armádou revo-
luční Francie přišla rodina o většinu majetku

Svatba hraběte Metternicha na slavkovském zámku v září 1795
a uchýlila se do Rakouska, kde jí patřilo panství
Kynžvart. Ve Vídni však byla tato emigrantská
zchudlá šlechtická rodina vcelku přehlížena,
a proto se snažila etablovat díky výhodnému
sňatku mladého Klemense Václava. Jeho matka
Marie Beatrix (bývalá dvorní dáma rakouské pa-
novnice Marie Terezie) mu vyhlédla jako vhod-
nou nevěstu Marii Eleonoru, jedinou dceru
Arnošta Kryštofa knížete Kounice a vnučku
slavného kancléře Václava Antonína knížete
Kounice. Při setkání ve vídeňském paláci Kou-
niců se Marie Eleonora do mladého šarmantního
Metternicha zamilovala. Nebylo to však jedno-
duché prosadit sňatek s jednou z nejvýhodněj-
ších partií ve Vídni. Kníže Kounic by raději viděl
jako manžela pro svou dceru zámožného hraběte
Pálffyho a v únoru 1795 navíc zemřela jeho
manželka Marie Leopoldina, rozená hraběnka
z Oettingen-Spielbergu. Marie Eleonora však
soustavným uprošováním otce i tety Eleonory
Liechtensteinové dosáhla toho, že byl Klemens
Metternich pozván v červenci na slavkovský
zámek a otec dal souhlas ke sňatku. 

Svatba se konala na slavkovském zámku, sta-
robylém sídle rodu Kouniců, který byl pan-
stvem obýván přes léto, v zimě dávali
Kounicové přednost svému vídeňskému paláci.
Nevěstiny šaty a výbavu zajistila teta Eleonora
Liechtensteinová podle poslední módy z Bru-
selu a Paříže, přes nepřátelství, které mezi Ra-
kouskem a Francií panovalo. Vzala si na starost
také další organizační zajištění a kvůli tomu do-
razila do Slavkova již 21. září jako první sva-
tební host. Následně se začali sjíždět zástupci
předních šlechtických rodin rakouské monar-
chie (např. Colloredo-Mannsfeldové, Harra-
chové, Khevenhüllerové, Liechtensteinové,
Schönbornové či Stahrembergové). Svatební
den byl vybrán na 27. září 1795, což byla ne-
děle, tehdy pokládaná za šťastnou dobu pro
vstup do manželství. Egon Cäsar Corti popsal
vlastní obřad následovně: „Nádherně ozdobena

je nevěsta vedena
k oltáři a zámecký
kaplan provede po
tklivě nabádavé řeči
oddavky. Potom vede zámecký pán osobně ještě
šest dalších svatebních párů ze selských rodin
svého panství k oltáři, kterou jsou při této pří-
ležitosti knížecím způsobem obdarovány a vy-
baveny. Pak následuje svatební hostina: aby
podívaná při této příležitosti v malém poněkud
napodobila podávání jídel u císařského dvora,
je tabule nádherně prostřena zlaceným servisem
a všichni zaměstnanci zámku a statku, právě tak
jako sedláci knížete, smějí přitom přihlížet.
Potom hoduje kdekdo v parku u obrovské ta-
bule, po níž následuje selský bál. V užším kruhu
hosté a novomanželé hrají odpoledne zase loto
a večer se účastní slavnostního plesu, na který
jsou zváni sousedé. Den na to společně posnídá
mladý pár s rodinou, načež se celá svatební spo-
lečnost účastní ještě lovu bažantů. Potom se
vracejí hosté do Vídně, zatímco Arnošt Kryštof
Kounic a novomanželé zůstávají ve Slavkově.“ 

Klemens Metternich bral sňatek (na rozdíl od
Marie Eleonory Kounicové) jako záležitost ro-
zumu a až posléze se mezi manžely objevila ci-
tovější náklonnost. Marie Eleonora se přenesla
přes Klemensovy milostné avantýry a jejich
manželství vytrvalo až do její smrti roku 1825.
Metternich posléze zahájil svou zářnou kariéru
od vyslance v Dražďanech a Berlíně, přes vy-
slance u Napoleonova dvora v letech 1806-1809
až po ministra zahraničí a rakouského státního
kancléře. Byl to on, kdo dohodl manželství Na-
poleona s arcivévodkyní Marií Luisou, on byl
přední postavou Vídeňského kongresu a tvůrcem
systému v Evropě po Napoleonově porážce.
S jistou nadsázkou lze říci, že základy pro vze-
stup Metternicha mezi nejmocnější osoby Ev-
ropy 1. poloviny 19. století měla právě svatba ve
Slavkově 27. 9. 1795. (Pokračování příště)

Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

BITVA
U SLAVKOVA

Hrabě Metternich • Foto: archiv

Šicí stroj z pozůstalosti po druhé manželce JUDr. V. Kounice – Josefíně Řemeslné nářadí ze sbírek ZS-A
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Sedmý zářijový den před deseti lety – kdo
si dnes vzpomene, zda se něco významného
událo, jaké bylo asi počasí, co vlastně on sám
dělal… A přece se alespoň několika lidem toto
datum, 7. září 2005, nesmazatelně otisklo do
jejich paměti. Není to stopa radostná, neboť
v tento den došel na konec své životní pouti
pan Oldřich Klobas – spisovatel (nejen) lite-
ratury faktu, kulturní pracovník slavkovského
muzea, slavkovský občan.

Narodil se 20. září 1933 v nedalekých Kře-
novicích. Chtěl se stát lékárníkem, ale jeho
studium bylo zásahem „vyšší moci“ přerušeno
a mladý Oldřich byl odsouzen a vězněn za

V září uplyne 10 let od úmrtí pana Oldřicha Klobase
„protistátní činnost“. Po dlouhých deseti le-
tech pobytu v Jáchymově a na Mírově (o nichž
vydal svědectví v knize „Jak se chodí v laně“)
se opět mohl zapojit do „normálního“ života,
konkrétně do budování socialistické společ-
nosti… Touhu po vzdělání v něm však neudu-
sil ani „kriminál“, vystudoval při zaměstnání
Zemědělskou technickou školu v Bruntále
(o farmacii si mohl nechat jenom zdát). 

Literárně se Oldřich Klobas projevoval již
v sedmdesátých letech, kdy mu v nejrůzněj-
ších novinách otiskovali krátké práce (např.
povídku Pohlednice – vyšla v roce 1974 v Os-
travském večerníku a my ji zde přetiskujeme).
Významným mezníkem v jeho profesním ži-
votě jistě byla „Sametová revoluce“, která
umožnila publikování jeho prací bez cenzur-
ního dohledu. V té době již pracoval na zámku
ve Slavkově a zde také s Miroslavem Ivano-
vem, Dušanem Uhlířem, Jiřím Pernesem
a dalšími spoluzakládal v roce 1985 Klub
autorů literatury faktu. 

Bibliografie jeho prací by vydala na samo-
statný článek, zde uvádím jen stručný výběr
z vydaných knih: „Tváří k východu“ (1977),
„Třetí most“ (1983), „Jak umírají růže“
(1987), „Šlechtic nejen rodem“ (1993), Jak se
chodí v laně“ (1996), „Alois Kalvoda – životní
pouť malíře bříz ze Šlapanic do Prahy“ (1997),
„Grafik a medailér Karel Zeman“ (1999),
„Alois Musil zvaný Músa ar Rueili“ (2003),
„Malíř neumírá“ (2004) a „Sekáč Murat“
(2005). Za své dílo v oblasti literatury faktu
obdržel Cenu Egona E. Kische a v rámci Ceny
Miroslava Ivanova dvojí ocenění.

Oldřich Klobas zemřel nepochybně před-
časně. V hlavě nosil mnoho nápadů na další
knihy, jednu z nich měl rozepsánu, ale nebylo
mu dáno ji dokončit. Nedobrovolná práce
v uranových dolech se zcela jistě podepsala
i na jeho zdravotním stavu a nedala mu splnit
si mnohá přání. Již jednou jsem vyslovil pře-

svědčení, že o něm někdo napíše knihu, zatím
však v úctě skláníme hlavu před jeho životem
a dílem. Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Držím v ruce starou, zažloutlou pohled-
nici. Je na ní skupina „nóbl“ pánu

s vousy à la Franz Josef I. Divím se, kde se
bere mezi rodinnými fotografiemi. 

„To je bulharský car Boris, když navštívil
tvého praděda“ – říká babička. Dívám se ne-
chápavě. Pak se dovím následující historku.

* * *
Car Boris III. osobně navštívil mého pra-

děda v jeho „ateliéru“ ve Starém Městě. Dů-
vodem této návštěvy nebylo žádné udělení
„zlatého kříže“, ale docela obyčejná zvěda-
vost. Ještě dlouho předtím, než před pradě-
dovým krámkem zastavil carův kočár, stala
se jistá událost, která… Nejprve však pár slov
o pradědovi.

Byl to zvláštní člověk a v žádném případě
se nedá charakterizovat jedním slovem. Pro
označení „vlastenec“ hovoří za jiné účast na
organizaci národopisných výstav v Kromě-
říži. – Pro název „socan“ mluví skutečnost,
že kromě malého krámku, při kterém provo-
zoval i živnost fotografickou, měl jen kopu
dětí a nenávist k pánům. Byl však také „všeu-
měl!“ Když odešel od dráhy a věnoval se fo-
tografování, vynalezl nějaký nový způsob
retuše. Dostával různé nabídky až z Holand-
ska.

Svým synům a dcerám vládl spravedlivě
a přísně. Všichni museli hrát na nějaký hu-
dební nástroj, a on sám dokonce písně skládal.
Babička ještě dodnes umí zazpívat „O úctě
k šedinám“, kterou ji naučil před šedesáti lety.

Životní osudy jeho dětí jsou zajímavé. Čtyři
synové zemřeli v Americe, poslední padl
v konvoji do Murmanska. Já se však zmíním
pouze o jedné z dcer.

Za Rakouska bývalo zvykem, že nejen ře-
meslničtí tovaryši, ale také děvčata z chudob-
ných rodin odcházela sloužit do Vídně. Prateta
Františka se dostala do rodiny člena císařského
domu, arcivévody Salvátora. Jestli to byla
služba těžká, posoudit nemohu. Jednoho dne
však praděd dostal dopis, že dcera je vážně ne-
mocná. Za několik týdnů se objevila doma
a praděd se dověděl příčinu nemoci. Arcivévo-
dův syn ji uhodil holí. – Následkem bylo
vnitřní zranění.

Praděd byl pobouřen, ale vzápětí se rozhodl.
Podal na arcivévodu Salvátora trestní ozná-
mení.

Ve Starém Městě měli senzaci. Poddaný
žaluje člena císařského domu. – Praděd však
byl důsledný – a zákon nečinil výjimku. Cho-
dil na jednotlivá stání do Hradiště a jednou
dokonce, když přišel a páni si dávali „gáblík“
v dobu určenou k zahájení, klidně je přerušil.
Museli sbalit svačinu a zahájit líčení.

Praděd vyhrál a dcera Františka dostala ně-
kolik set zlatých bolestného.

O této události se samozřejmě v kraji ho-
vořilo. Tak se o ní doslechl i bulharský car
Boris, když přijel na lov do buchlovských
lesů. Některý z pánů dával historku k lep-
šímu. Car projevil zájem poznat poddaného,
který si troufá žalovat arcivévodu.

„Kdepak, výsosti, ten by nepřijel, ani kdy-
bychom pro něho poslali kočár“ – řekl kdosi.
„Na panské milosti si nepotrpí.“ 

„Zajímavé. Říkali jste, že je fotograf?“
„Je. A dobrý.“
„Pojedeme se tedy vyfotografovat!“

* * *
Tak se tedy dostala tato zvláštní fotografie

do rodinného alba. Jistě ji tam po pradědově
smrti dodatečně vlepila nebožka prababička.
Protože praděd – ten pány neměl rád.

Ani na fotografii.
Ostravský večerník, čtvrtek 28. března 1974, s. 3

Jak se chodí v laně
Právě tak zní zdánlivě nelogický název

knihy Oldřicha Klobase. Vysvětlení přináší
podtitul knihy – Svědectví politického vězně
z padesátých let a ilustrace na obalu.

Kniha Jak se chodí v laně podává svědectví
o ž�ivotě a poměrech v já-
chymovském táboře Ni-
kolaj, jeho � �specialitou�
byla chůze v laně při pře-
sunu vězňů. Vyšla r. 1996
v brněnském Bloku a do-
stala cenu E. E. Kische.
Druhé vydání této knihy
je možno si zapůjčit
v Městské knihovně ve
Slavkově u Brna.

Oldřich Klobas

POHLEDNICE

Oldřich Klobas na vernisáži výstavy obrazů

Oldřich Klobas
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Pokračování z minulého čísla
Ale než dojde v roce 1963 ke zřízení odbor-

ného učiliště, jsou noví karosáři připravováni
na své povolání přímo v závodě. Na konci pa-
desátých let je do rousínovského SVA přesu-
nuta náročná výroba účelových vozů. 

Po dohodě s krajskými školskými orgány je
v závodě zřízeno učňovské středisko zajišťující
praktický výcvik pro 21 žáků. Jsou mezi nimi
budoucí karosáři, zámečníci, nástrojaři a elek-
tromechanici, Dohledem nad odborným výcvi-
kem byl pověřen pan Varta Fr., administrativní
záležitosti učňů vedl pan Maleček L. 

Výuka těchto prvních žáků probíhala tak, že
tři dny v týdnu vykonávali praktickou výuku
v prostorách závodu a další tři dny se vzdělá-
vali v teoretických předmětech na učilišti
ČSAO v Brně. A od září roku 1958 dochází
k rozhodnutí, že OU ČSAO bude každým
rokem zajišťovat teoretickou výuku pro celou
třídu karosářů pro SVA Rousínov.

Plán výroby byl každým rokem úspěšně
plněn a výsledky stavěly rousínovský závod
SVA na přední místa celého podniku. A i chod
učňovského střediska se úspěšně rozvíjel. Vý-
znamně k tomu přispělo rozšíření stavu
ped.pracovníků o zkušené odborníky – karo-
sáře. Mistry odborného výcviku byli v té době
Lad. Maleček, Ludvík Páviš, Stanislav Vikto-
rín, Bohuslav Černý, Alois Bednář a Miloš
Skácel.

S přibývajícími úkoly závodu a i s přibýva-
jícím počtem učňů, bylo nutné připravit celou
pedagogickou agendu. Vytvořit učební osnovy
a tematické plány, jak pro karosáře, tak i pro
obor strojní zámečník. Bylo nutné vytvořit
normy nářadí a zajistit nutné množství pro celé
středisko. V té době ještě středisko nemělo
svou vlastní dílnu a učni byli na pracovištích
– dílnách závodu. Mistři odb.výcviku měli de-
níky, do kterých se zapisovalo plnění osnov. Je
však nutné podotknout, že i přes tento pokrok,
byli učni i s mistrem zařazeni do výrobního
programu dílen. Učni tak získávali zkušeností
nejen od mistrů odborného výcviku, ale měli

Historie rousínovského strojírenského učiliště sahá do roku 1963
i možnost sledovat a účastnit se práce přímo ve
výrobě. 

Práce mistrů OV nespočívala jen ve vedení
odborného výcviku, ale pro učně byly zřizo-
vány zájmové kroužky, organizovány sportovní
soutěže a učni i pomáhali brigádami v místním
JZD při sklizni úrody. 

Za zmínku snad stojí i to, že v roce 1960
byla přijata do prvního ročníku i tři děvčata.
A to do učebního oboru karosář. 

Rok 1961 je důležitým mezníkem pro uč-
ňovské školství rousínovských karosářů. Je to
rok kdy učňovské středisko získalo poprvé
vlastní dílenské prostory. Jednalo se o bývalé
dílny stolařů a dílnu, kde se opravovaly země-
dělské stroje. Obě dílny byly na ulici Rudé ar-
mády a proti sobě přes silnici. Praktická výuka
v těchto dílnách probíhala až do roku 1990.
Byly využívány většinou jako prostory pro
první a druhé ročníky. Žáci třetích ročníků vy-
konávali praxi na provozních pracovištích,
která byla smluvně zajišťována po celém regi-
onu anebo přímo ve výrobním závodě.

Slavnostní událostí roku 1961, bylo první
vyřazení absolventů karosářů a strojních zá-
mečníků.  

A tou druhou, slavnostní událostí roku 1961,
bylo první vyřazení absolventů karosářů
a strojních zámečníků. A že se učňovskému
středisku skutečně dařilo, svědčí i fakt, že mu
byly svěřovány rozsáhlejší práce. Jednou
z nich byla počátkem roku 1962 oprava hava-
rovaného autobusu Š-RTO Lux. Pro zdárné
splnění zakázky bylo nutné zajistit materiál,
zhotovit velké množství šablon a přípravků na
detailní části karoserie. A ještě tak náročnou
práci ztěžoval fakt, že učňovské středisko ne-
mělo vlastní dílnu, do které by se vůbec auto-
bus vešel. A tak se při práci bojovalo
i s nepřízní počasí a tím i s možností používat
elektrický proud. Přes všechny potíže byla za-
kázka splněna v termínu a ke spokojenosti zá-
kazníka.

S použitím archivních materiálů a ze vzpomínek
 bývalých pedagogů SOUs Rousínov zpracoval

Mgr. Jaroslav Janík

V pondělí 20. července nás navštívila na let-
ním koupališti redaktorka Českého rozhlasu
Brno Vlasta Gajdošíková. Při pohovoru

Zdravotní cvičení seniorů na letním koupališti
s účastnicemi cvičení se přesvědčila o tom, že
zdravotní cvičení u bazénu a ve vodě pomáhá
seniorům a diabetikům v získání lepší kondice
a pohyblivosti. U diabetiků navíc změna stra-
vování a pohyb pomáhají ke správné kompen-
zaci diabetu, kdy nestačí jenom užívat léky
a inzulin. V našem kolektivu panuje dobrá ná-
lada a na cvičení se těšíme, protože každý na
sobě cítí, jak to prospívá našemu zdraví. Už 15
let nás vede Mgr. Jana Sekerková a střídá ji
také Mgr. Libuše Vlachová, obě vybírají cvi-
čení tak, aby je zvládly i starší ročníky, které
by jinak na koupaliště nevstoupily.

Toto unikátní cvičení pro seniory na slu-
níčku u bazénu a pak ve vodě nedělá žádná or-
ganizace. 

Díky vstřícnosti Městského úřadu a vedení
Technických služeb města Slavkova může cho-
dit letos pravidelně cvičit v dopoledních hodi-
nách se slevou 21 seniorů. 

Územní organizace Svazu diabetiků ČR ve

Slavkově bude opět od září organizovat pon-
dělní cvičení v tělocvičně ZŠ Tyršova, kde je
dost místa pro všechny zájemce, kteří si chtějí
zlepšit zdraví a získat dobrou kondici do vyso-
kého věku. Navíc pojištěnci VZP mohou získat
až 500 Kč z fondu prevence za účast na pravi-
delném cvičení Pilates. 

Marie Miškolczyová

První vyučencí učiliště v roce 1965 • Foto: archiv J. Janíka

Zdravotní cvičení • Foto: 2x M. Miškolczyová
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

Oznámení o změně
názvu organizace

Dovolujeme si vás tímto informovat, že
organizace s názvem Integrovaná střední
škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 se síd-
lem Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
s účinností od 1. července 2015 mění název
na Integrovaná střední škola Slavkovu
Brna, příspěvková organizace.

Veškeré ostatní skutečnosti (sídlo, IČ,
DIČ, telefonická, e-mailová i bankovní spo-
jení) zůstávají nezměněna. Při veškeré kore-
spondenci s naší organizací používejte od
výše uvedeného data nový název.

Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka školy

V letošním roce jsme se zapojili do projektu
Stáže ve firmách 2, který byl inovován o nově
vytvořené šablony stáží pro pedagogické pra-
covníky. Hlavním cílem projektu se stala pod-
pora vzdělávání pedagogických pracovníků
středních odborných škol v oblasti zvyšování
odborných kompetencí, a to prostřednictvím

Projekt Stáže ve firmách
možnosti absolvovat stáž ve vybrané firmě. Na
naší škole jsme tuto skvělou nabídku využili
a do projektu se zapojili. Vybrali jsme si stáž
v pětihvězdičkovém hotelu v Praze tak, aby
rozvíjela naše odborné znalosti v oblasti gastro-
nomie, hotelového a restauračního provozu,
které budeme moci předat žákům z učebního
oboru kuchař-číšník a maturitního oboru hotel-
nictví. Vice o projektu se můžete dozvědět na
stránkách www.stazevefirmach.cz

Naše stáž probíhala podle požadavků pro-
jektu v hotelu The Mark v Praze na ulici Hy-
bernská. Hotel do loňského roku patřil do sítě
hotelů Kempinski Hybernská *****. V roce
2014 byl přejmenován na The Mark Luxury
Hotel Prague. Hotel poskytuje služby na vysoké
úrovni mezinárodního ***** standardu. Z ho-
telu je přímo krásný výhled na Prašnou bránu. 

Během celého týdne byla naším mentorem
manažerka hotelu Bc. Karla Kutláková, která
nám umožnila přístup do všech jeho částí tak,
abychom si prošli všechny jeho úseky a sezná-
mili jsme se s náplní práce a povinnostmi za-
městnanců. 

Stáž jsme zahájili v hotelové kuchyni, které
vládne mladý šéfkuchař Ondřej Koráb, který
byl velmi příjemný a ochotný odpovídat na
naše zvídavé dotazy k moderním postupům

v oblasti technologie přípravy pokrmů, použí-
vaných surovin a jejich zpracování. Jeho tým
kuchařů doplňuje i cukrářka Karolína Kocin-
cová. V kuchyni se připravují pokrmy špičkové
kvality podle nejmodernějších trendů světové
gastronomie. 

Další dny jsme strávili například s vedoucí
pokojové služby a měli jsme možnost prohléd-
nout si hotelové pokoje od těch nejmenších až
po prezidentské apartmá. Zjistili jsme, jak ná-
ročnou práci mají pokojské. Stejně tak jsme
mohli obdivovat práci servírek a číšníků v ho-
telové restauraci nebo mladé příjemné slečny
na recepci, které plynule hovoří několika ja-
zyky. Znalost angličtiny na velmi vysoké
úrovni je podmínkou pro všechny zaměstnance,
protože většina hostů jsou cizinci. 

Celá stáž pro nás byla velmi zajímavá a pří-
nosná, paní Bc. Kutláková byla opravdu vyni-
kající vedoucí, kterou respektují a současně
mají rádi všichni zaměstnanci. Nám se nebála
ukázat zákulisí celého hotelu, za což má náš
velký obdiv a dík. Všichni zaměstnanci byli
velmi příjmení a milí a také nás zaujalo, jak je
veškerý personál velmi mladý. Pokud budeme
mít v budoucnu možnost se dalšího takového
projektu zúčastnit, rádi se zapojíme. 

Ing. Bc. L. Svobodová, ISŠ

Červen je na naší škole vždy velmi důležitý
měsíc. Dne 1. června žáci konali písemné
zkoušky, v těsném sledu následovaly praktické
zkoušky a o několik dnů později proběhly ústní
zkoušky žáků všech učebních oborů, které se
na naší škole vyučují. Vyvrcholením byl 19.
červen 2015, kdy se v Historickém sálu slav-
kovského zámku konalo slavnostní předávání
výučních listů a závěrečných vysvědčení
našim úspěšným absolventům. Popřát přišli zá-
stupci našeho zřizovatele – náměstek hejtmana
Bc. Z. Pavlík a předseda finančního výboru
JMK Bc. R. Hanák, naše město zastupoval sta-
rosta města M. Boudný. Přání k úspěšnému
složení zkoušek a poslední rady do života pře-
dali třídní učitelé a pedagogové školy. Krásné

Červen ve znamení závěrečných zkoušek

okamžiky loučení s námi prožili také rodiče
a prarodiče našich absolventů, zúčastnili se
i přátelé a známí. Tak hodně štěstí a úspěchů
v dalším životě! Kulhánková Vlad., ISŠ

Tento projekt je podpořen Evropskou komisí
v rámci financování z programu Erasmus+,
Klíčová akce 2. Předkladatelem projektu je
Stichting ROC Midden Nederland, nizozemská
střední škola zastřešující vzdělávání přibližně
20 000 studentů v praktickém vzdělávání. Pro-
jekt má pak další čtyři hlavní partnery, vedle
Okresní hospodářské komory  Hodonín (OHK
Hodonín) také rakouský Berufsfoerderungsin-
stitut Oberoesterreich, britskou Cambridge Re-
gional College a španělskou Gobierno de
Navarra – Departmento de educacón. Celková
výše podpory ze strany Evropské komise je
75% způsobilých výdajů projektu, 25 % výdajů
poskytne JMK Okresní hospodářské komoře
Hodonín, celkový rozpočet projektu je
290 618  a délka trvání projektu je stanovena
na dva roky. Dalším partnerem z JMK je Inte-

Projekt ERASMUS+ KA2 – Enterpreneurship: A Serious Game
grovaná střední škola Slavkov u Brna v pozici
tzv. junior partner.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro roz-
voj zaměstnanosti a prosperity. K tomu je po-
třeba zapojit mladé lidi do procesu získávání
klíčových sociálních a ekonomických doved-
ností, zvyšování produktivity, konkurence-
schopnosti a inovativnosti. Cílem projektu pak
je vyřešit otázku, jak toto vzdělávání učinit
atraktivním a zároveň velmi přesně cíleným.

Na základě studie klíčových dovedností bude
následně vytvořen výukový modul – online pc
hra. Tato hra bude vycházet z konceptu „serious
game“, tedy pc her vytvořených cíleně pro vzdě-
lávací účely, vycházejících z principu neformál-
ního vzdělávání. Testování této hry a její finální
úpravy na základě zpětné vazby budou probíhat
ve spolupráci s řadou vybraných vzdělávacích

institucí z pěti partnerských zemí projektu. Za
Českou republiku půjde o ISŠ Slavkov u Brna,
která se bude aktivně podílet již na fázi tvorby
aplikace a identifikace klíčových dovedností.

Po úspěšném zapracování připomínek z tes-
tovací fáze dojde k finalizaci aplikace a jejímu
uvolnění pro vzdělávací účely. Hra bude vy-
užita v hodinách školní výuky v odpovídajících
předmětech ekonomického charakteru. Hra
bude dostupná pro všechny školy z jihomorav-
ského regionu, ISŠ Slavkov u Brna pak získá
velmi cenné zkušenosti již při testovací fázi
a bude tedy připravena hru bezprostředně po fi-
nalizaci využít v praktické výuce. O této mož-
nosti budou OHK Hodonín informovány
všechny vhodné školy a bude jim poskytnuta
maximální podpora při využití těchto výsledků
i v rámci ŠVP. Kulhánková Vlad., ISŠ

Stáž v hotelu The Mark • Foto: archiv školy

Předávání výučních listů • Foto: archiv školy



PŘIPRAVUJEME NOVÉ RODINNÉ DOMY VE SLAVKOVĚ POD ZLATOU HOROU

INEX spol. s r.o.
Jundrovská 43, Brno
tel.: 774 111 662
www.inex-brno.cz

• el. solární panely = úspora elektrické energie
• maximální zateplení = úspora vytápění
• rekuperační jednotka = úspora při větrání + zdravý vzduch

ENERGETICKÁ
TŘÍDA

A

přijme
od 9/2015 do pracovního poměru

se zkrácenou pracovní dobou

pomocnou kuchařku
a od 10/2015 do hlavního pracovního poměru

číšníka/servírku
Požadujeme:

spolehlivost, profesionální přístup, loajalitu
k podniku a ctění zásad týmové práce.

Nabízíme:
práci ve stabilní společnosti a mladém dy-
namickém kolektivu, možnost profesního
růstu, nadstandardní mzdové a pracovní

podmínky.

Informace na tel. 602 711 594

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz • www.bmtypo.cz

Tiskněte u nás!
DTP

grafika

reklamní letáky

knihy a časopisy

brožury

katalogy

zpravodaje

kalendáře

ročenky

plachty

cedule

tiskopisy

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661, 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 18. září do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz



Marie Zdražilová

tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava, problém dnešní doby

• vitaminy, minerály, výrobky
Aloe vera pro vyčerpaný organismus

• konzultace a poradenství

• doplňky stravy FINCLUBU dobré zdraví po celý rok

• speciální opalovací přípravky

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

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

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

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,

 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů

pálením,  řezáním pilou

Milan Májek a syn

HUTNÍ MATERIÁL
areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975

775 697 788
milanmajek@volny.cz

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 12 LET S VÁMI

prodejna s dětským
a kojeneckým textilem

od narození po vel. 164

DĚTSKÁ
POLIKLINIKA
Tyršova 324, Slavkov u Brna
Tel. 605 355 752

www.nakupzorisku.cz

REZIDENCE 
AUSTERLITZ

PRODEJ 
RODINNÝCH 
DOMŮ
SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

POKRAČUJE

www.RezidenceAusterlitz.cz

Rezervujte si byt nebo RD

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

3. MÍSTO STAVBA JMK

STAVÍME PRO VÁS

18 nových domů



CITYREVOLUCE
velka televizni
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PROVOZUJE VIVO CONNECTION SPOL. S R.O., PODMÍNKY A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.VIVO.CZ, TEL.: 515 537 537

SOBOTA NEDĚLE PONDĚLÍ
20:0020:2020:20

23:1021:2001:0023:00

HARRY POTTER
 A VĚZEŇ Z AZKABANU

TRESTNÁ 
LAVICE

DVA
A PŮL

CHLAPA

09:05 09:35

CHALUPÁŘI NESTYDA
POLICEJNÍ
AKADEMIE

4

00:45

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ

15:10 16:30

KA KAŽDÉ NAŠÍ TELEVIZI DOSTANETE SLUŽBU 
NÁVRAT 48 HODIN ZDARMA NA VŠECH KANÁLECH

NAPŘÍKLAD V PONDĚLÍ MŮŽETE SLEDOVAT VŠECHNY POŘADY Z UPLYNULÉHO VÍKENDU. 
JEDNODUŠE A ZDARMA

A CO NESTIHNETE, MŮŽETE SI NAHRÁT. DOKONCE I KDYŽ NAHRÁVANÝ POŘAD UŽ DÁVNO SKONČIL.

TŘEBA V BALÍČKU MENŠÍ S RYCHLÝM A SPOLEHLIVÝM INTERNETEM 50 Mbit,
KABELOVOU TELEVIZÍ 40 KANÁLŮ, PEVNOU LINKOU S 200 VOLNÝMI MINUTAMI
A 100 VOLNÝMI MINUTAMI PRO VOLÁNÍ Z MOBILNÍHO TELEFONU

to vse jen 
550 Kc

NAJDETE NÁS NA NÁMĚSTÍ NA BONAPARTU
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ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz

PŘIJMEME SVÁŘEČE

do našeho výrobního závodu
v Sivicích u Pozořic

CO2, TIG, státní zkoušky

V případě Vašeho zájmu
zašlete životopis na benda@etl.cz

nebo přímo kontaktujte
pana Miroslava Bendu, tel.: 604 241 380

Zatímco nepodařená mládež po-
stává s bratry Nedvědovými u stánků
na levnou krásu a příležitostně při
tom kšeftuje s drogami, tihle divní
patroni nepostávají. Ve skupinkách
i jednotlivě provádějí v parcích a ji-
ných klidných místech své zvláštní,
těžko napodobitelné pohyby, připo-
mínající zpomalený film. Pohybují
se synchronně, jako by šlo o téměř
dokonale secvičené vystoupení –
a vydrží jim to hodiny. Vypadají nad-
míru spokojeně: člověk by skoro
řekl, že je v tom taky nějaká droga.
A vlastně by měl pravdu.

Čtenář jistě tuší, že oním zvlá-
štním cvičením myslím taijiquan,
tchaj-ťi-čchuan, nebo, jak se zkrá-
ceně říká i píše – tchaj-ťi, tai chi,
taiči. Historii taiči záměrně po-
minu; kdybych se o ní chtěl jen
letmo zmínit, musel bych napsat ne
článek, ale knihu, a nebyla by to
kniha původní. 

Jen stručně: taiči dodnes je kom-
plexní bojové umění z kategorie
vnitřních stylů; slovo vnitřní odka-
zuje k využití vnitřní, jemné, životní
energie čchi, v kontrastu k vnějším
stylům, které kultivují a užívají
vnější tělesnou sílu. Příkladem těch
prvních – kromě taiči – jsou aikidó,
nei-ťia nebo čchin-na; příkladem
těch druhých např. karate, tae-kwon-
do nebo některé školy kung-fu
(název nešťastný, ale v našich krajích
zavedený; zůstaňme při něm).

S příchodem střelných zbraní
ztratilo umění boje muže proti
muži na svém strategickém vý-
znamu. Bylo odtajněno a do po-

Taiči ve Slavkově
předí vystoupil zdravotní aspekt
cvičení – věc, která v dobách bo-
jové slávy taiči byla přijímána spíše
jako příjemný vedlejší efekt.

Na čem je tento zdravotní efekt
založen? 

Významným aspektem taiči je
vědomé soustředění mysli při po-
malý, uvolněný a hladký pohyb při
cvičení. Pomalý pohyb zpočátku
usnadňuje učení sestav a později
spolu s bdělou pozorností umožní
uvědomit si místa, kde pohyb ztrácí
hladkost – to jsou místa bloků
v našem těle. Přivedením oněch
bloků do vědomí je můžeme uvol-
nit, léčit a odstranit. A co je pod-
statné: schopnost uvolnění tak
nacvičí nejen tělo, ale také uštvaná
a zahlcená mysl současníka. Proto
se zdravotní efekt dostaví velmi
záhy a dokud cvičíme, přetrvává
a prohlubuje se.

Podaří-li se zacvičit sestavu od
začátku do konce jako jediný uvol-
něný pohyb na hranici jeho hlad-
kosti, dostaví se jedinečný zážitek:
pocit lehkosti, volnosti, bezdů-
vodné radosti a bezprostředního
bytí. A to je ona droga, o které byla
na začátku řeč: cvičení taiči vyvo-
lává návyk a může způsobit dlouho-
věkost. Všichni, kteří tomuto
krásnému cvičení propadli, vám
o tom rádi řeknou.

Lépe ovšem, než slyšet nebo číst,
je vidět a osobně vyzkoušet. Jste
zváni – 15. září začínáme!

Podrobnosti naleznete v plošné
inzerci tohoto čísla.

Milan Kovár, cvičitel

Jako každý rok, tak i v letošním
roce, vystoupí v zámecké kapli
ženský pěvecký sbor Mladost
z Brna. Na srpnovém soustředění
jsme nastudovaly nové skladby,
kterými jsme doplnily náš bohatý
repertoár. Po odchodu naší bývalé
dirigenty Jarmily Jalůvkové se nám
podařilo nahradit její místo studen-
tem brněnské JAMU a brněnské
Konzervatoře Standou Smočkem,
který  pokračuje v naší činnosti,
bez které si už nedovedeme náš
život představit. Víme, že bude
trvat nějakou dobu, než si na sebe

Koncert sboru Mladost
zvykneme, ale věříme, že se nám
podaří s mladým dirigentem navá-
zat na naše předešlé úspěchy.

Koncert se uskuteční v neděli
20. září v 15 hodin v zámecké
kapli sv. Kříže. Na programu
budou skladby světské, duchovní,
spirituály i lidové. Srdečně zveme
všechny naše stále posluchače,
kterých si velice vážíme, ale samo-
zřejmě i všechny ostatní, kteří si
chtějí zpříjemnit nedělní odpo-
ledne v krásném prostředí slav-
kovského zámku.

Ilona Zyková

Soubor Mladost v kapli sv. Kříže • Foto: archiv Mladosti
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Chovatelské okénko

Nabízím
prostory k podnikání

67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.

Vhodné k provozování prodejny, kanceláře, služby, vzorkovna…

Tel. 737 867 922

PRODEJ
rodinného domu

v obci Milonice (okres Vyškov)
čp. 150 a 151 včetně zahrady.

Dražba proběhne dne 29. 9. 2015
v 9.30 hodin v sídle Moravské zemské

 knihovny v Brně, Kounicova 65a.

Vyvolávací cena 400.000,– Kč.
Kontakt:

dražební kancelář Royal Seal, s.r.o.,
www.royalseal.cz

tel. 530 331 858, 773 745 478

Vzpomínka
Odešel, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žije dál.

Dne 12. srpna 2015 uplynulo 20 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka,
pana

I N G .  Š E B E S T I Á N A  KO L N Í K A

S láskou vzpomíná dcera Marie s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, bolest v srdci zůstává.

Dne 21. srpna 2015 uplynul rok, co nás navždy opustil pan

JIŘÍ TYLŠAR

S láskou a úctou vzpomíná manželka a syn s rodinou.

Vzpomínka

Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 26. srpna 2015 uplynulo 5 let, kdy nás opustil pan

VLADISLAV STÁVEK

S láskou a úctou vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád.

Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 26. srpna 2015 tomu bylo 5 let, kdy nás navždy opustila paní

ALENA KULHÁNKOVÁ

Stále vzpomínající rodina.

Vzpomínka

Dne 4. srpna 2015 uplynul rok, co nás opustila naše maminka,
manželka a babička, paní

LIBUŠKA NOVOTNÁ

Děkuji všem, kdo jste ji znali, za tichou vzpomínku.
Manžel Milan s rodinou.

Vzpomínka

Dne 27. srpna 2015 vzpomeneme 6. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

L U B O M Í R  K N É S L

S láskou vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.

Vzpomínka
Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,

jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 2. srpna 2015 uplynuly čtyři roky, kdy nás navždy opustila paní

DA N U Š E  S K Ř I VÁ N KOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn s rodinou.

Poděkování

Děkujeme za účast, projevenou soustrast
a květinové dary při rozloučení s naším manželem,

 tatínkem, dědečkem a strýcem, panem 

LUBOMÍREM MAZALEM

Manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David.

Prázdniny jsou za námi a prodejci živé drů-
beže prodávají nosnice pro domácí snůšku.
Kdo má alespoň malý dvorek a pár slepiček
tam má, dá mi zapravdu, že takové domácí va-
jíčko je lepší chutí a kvalitou než z obchodu
(tím samozřejmě nechci urazit prodejce v ob-
chodních sítích). Jak se o slepice starat se vám
pokusím nastínit pár tipů. Slepice mohou vy-
padat krásně, mít lesklé peří, a přesto málo sná-
šet. To proto, že jsou příliš tučné, ale některé
důležité živiny jim chybí. Jak a čím krmit záleží
na možnostech každého chovatele. Někdo má
velký travnatý výběh, v létě proto ráno a večer
slepicím hodí jen hrst pšenice, jiný může drů-
bež chovat pouze ve voliéře a vše potřebné jí
musí dodat. Někdo má stálý zdroj statkových
krmiv, jiný je kupuje. Ti z nás, kteří mají levný
zdroj obilí a možnost jeho uskladnění od
sklizně do sklizně a ještě slepicím mohou do-
přát luxus neomezené pastvy, se balancováním
krmné dávky příliš nezabývají. Minimálně od
pozdního jara do časného podzimu. Živočišné
bílkoviny si slepice sezobou ve formě broučků
a červíků, vápník vyklovou z otlučené omítky
a drcených skořápek, vitaminy a stopové prvky
najdou v trávě, chovatel jim dá jen po hrsti pše-
nice ráno a večer.

V našem chovatelském areálu je možné za-
koupit granulované směsi pro slepice, které ob-
sahují vyvážený díl vitamínů, vody a také
anabolik, které jsou zdrojem ochrany slepic
před různými nemocemi. V.A.
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Opustili nás
Božena Herrmannová (1945,) 14. 7.
Lubomír Mazal (1930) 20. 7.
Marie Zoubková (1927) 26. 7.
Marie Vránová (1943) 1. 8.
Rostislav Ognar (1951) 10. 8.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od
9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je
zdarma.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Přijďte ochutnat!
Brněnská 640, Slavkov u Brna
tel. 731 572 240
Po–Čt: 11–19 h., Pá 9–22 h.
So: 8–22 hod.

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

Vzpomínka

Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 4. září 2015 by se dožil 79 let pan

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 31. srpna 2015 by se dožil 64 let pan

JAROSLAV LILKO

S láskou a bolestí stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 17. září 2015 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička, paní

EMILIA ZVONKOVÁ

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Rodina Zvonkova.

Vzpomínka

Dne 29. srpna 2015 vzpomínáme 5. výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka a dědečka, pana

J I Ř Í H O  Č E R N É H O

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 7. září 2015 uplynulo dlouhých deset let od chvíle rozloučení
s milovaným, hodným a pracovitým člověkem – manželem, tatínkem

a dědečkem, panem

O L D Ř I C H E M  K L O BA S E M
V našich srdcích však zůstává. Děkujeme za vzpomínku.

Jménem rodiny Dagmar Klobasová.

Vzpomínka
Dne 31. srpna 2015 by se dožila 78 let naše milovaná manželka,

 maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA JELÍNKOVÁ
ze Slavkova u Brna, rodačka z Němčan

15. září všichni vzpomeneme 2. výročí jejího úmrtí

S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka

Navěky žije ten, koho nosíme s láskou ve svém srdci.

Dne 28. srpna 2015 uplynulo 14 roků, kdy nás navždy opustil pan

JOSEF ŠPAČEK

Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Odešla… zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly,

zmlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit,
dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.

Dne 18. září 2015 uplyne šest let, kdy nás navždy opustila paní

B O Ž E N A  V R Á N OVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel a děti s rodinami.

INZERCE
VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575,   www.vranaslavkov.cz.

PRONAJMU byt 2+1 ve Slavkově, Komen-
ského nám., parkovací místo před domem.
Tel. 776 750 929.

NEPLAŤTE drahým firmám a zkuste to s ma-
lířem a natěračem Vránou levněji. Malba míst-
ností již od 17 Kč/m2. Nátěr celých dveří od
300 Kč. Provádíme natěry fasád, oken, ra -
diátorů a jiných konstrukcí, na přání i úklid.
Vše se zárukou. Z. Vrána, 775 652 906.

ŽENA po MD hledá práci, prosím, nabídněte.
Nástup možný od října. Tel. 736 174 356.

KOUPÍM rodinný dům se zahrádkou ve Slav-
kově u Brna a blízkém okolí. Tel. 607 496 359

KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově u Brna.  Bal-
kon výhodou. Tel. 604 522 895.

HLEDÁM paní na hlídání pro dcery (11, 9 a 3 roky)
v případě jejich nemoci. Tel. 724 409 589.

PRONAJMU dlouhodobě garáž na Zlaté Hoře
ve Slavkově. Tel.: 604 293 970.

DO SPECIAL. OBCHODU ve Slavkově
u Brna přijmeme prodavače/čku, info na
tel. 775 744 704.
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Blahopřání

Dne 30. srpna 2015 oslaví paní 

BOHUMILA KRBKOVÁ
krásné 80. narozeniny

Hodně zdraví, štěstí a aktivity do dalších let
přejí její nejbližší a celá široká rodina.

Blahopřání

Dne 1. září 2015 oslaví své 70. narozeniny pan

JIŘÍ MAZAL

Do dalších let přejí hodně štěstí,
zdraví, pohody a pracovního elánu

manželka Růžena a synové Jiří a Dušan s rodinami.

Blahopřání
Hlava se mi až točí, kolikáté už výročí své

 svatby dnes máte. Jste živoucím příkladem,
že manželství může být sen a Vy si ho užíváte.

20. září 2015 oslaví manželé 

VLASTA A EDUARD ANDRLOVI
rubínovou svatbu

40 let ruku v ruce jdete spolu životem,  rozdáváte dobré srdce, lásku.
Ať Vám na té cestě, naši milí rodičové, slouží zdravíčko a vždy svítí usměvavé sluníčko.

Rodičové naši milí, děkujeme za lásku a vychování. Vendulka a Eda.

Program římskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 boho -
služba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00,
sobota v 7.30 h. Svátost smíření každou
středu od 19.00 do 20.00. 

1. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žeh-
náním školních tašek, Slavkov v 18.00.

3. 9. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
4. 9. Návštěvy nemocných Slavkov.
5. 9. Návštěvy nemocných vesnice.
6. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s po-

žehnáním žákům, studentům, katechetům
a učitelům, farní kostel 8.30. 

6. 9. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích.
12. 9. Zlatá sobota v Žarošicích.
13. 9. Cyklopouť po kostelech farnosti.
15. 9. Pouť k P. Marii Bolestné na Lutrštéku,

úterý, 17.00 zpověď, 18.00 mše sv.
20. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech,

bohoslužby v 8.00 a 10.30 slouží Mons.
Ing. Josef Pospíšil, emeritní farář z Číhoště,
mši sv. v 9,00 slouží novokněz P. Jaroslav
Rašovský, kaplan z Hodonína. Požehnání ve
14,30.

28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za
úrodu, 8,30 mše sv. farní kostel.

26. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek nebo se do -
mluv te na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

RODINNÁ OZNÁMENÍ

V polovině prázdnin se většina dětí naší
farnosti odebrala do hustých lesů Rakovec-
kého údolí, aby zde společně strávili deset dní
pod širým nebem. Letošním tématem byl
jeden z příběhů Letopisů Narnie – Plavba jit-
řního poutníka.  Vybaveni kuráží a odvahou
se děti po celou dobu tábora snažily zničit zá-
keřnou mlhu, jež se k nám den ode dne více
přibližovala, a která byla zničena v závěru tá-

Narnie – farní tábor 2015
bora při výpravě za pokladem. Osm odvá-
žných posádek lodí šťastně doplulo k Asla-
novu stolu a položilo na něj osm mečů, jimiž
byla mlha nadobro zničena. Letošního tábora
se účastnilo 54 malých a 18 velkých námoř-
níků.

Velké poděkování patří vedoucím a asisten-
tům, kuchařkám, zdravotnici Lorelay a všem
dětem, které na tábor jely a svojí přítomností
vytvářely nezapomenutelné okamžiky. A na-
konec velký dík otci Milanovi, za technickou
i duchovní podporu po celou dobu tábora.

Za vedoucí a asistenty Letici

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

Příměstský tábor
Ve dnech 27.–31. 7. a 10.–14. 8. ožily zá-

mecké kasematy dětmi, které se v rámci pří-
městského tábora vydaly hledat „Zapomenutý
poklad“. Během týdne si tak děti zpestřily
prázdniny o překonávání bažin, krocení draka,
návštěvou u čarodějnice nebo táborovým jar-
markem, kde mohly utrácet táborové zlato.
I zapomenuté poklady byly nakonec k vel-
kému nadšení všech odhaleny. Dva týdny plné
nezapomenutelných zážitků by se nemohly
uskutečnit bez vydatné podpory a zajištěné
stravy od kolektivu Zámecké restaurace. Velký
dík patří také hlavním vedoucím Ovečce,
Vráně a Natce. Rády bychom poděkovaly sa-
motným dětem za krásné dva týdny a jejich ro-
dičům za důvěru.

Hedvika Nováková a Dagmar Živníčková

Slavkovská pípa
Zveme vás na 42. ročník Slavkovské pípy,

který se koná v sobotu 5. září od 16 hodin. Re-
gistrace závodníků proběhne v čase od příchodu
pořadatelů do 15.30 h. Start je v 16 hodin
u Hostince Na Špitálce, kde je současně i cíl. Po
skončení závodu budou vyhlášeni vítězové jed-
notlivých kategorií a poté bude následovat volná
zábava v areálu hostince. K tanci i poslechu za-
hraje hudební uskupení „SMP+.“ red.

Příměstský tábor • Foto: archiv 

Farní tábor • Foto: archiv ř.-k. farnosti
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okénkoRady do zahrady – září
nečno, aby ovoce mohlo dobře vyzrát. Jinak
budeme sklízet ovoce ve špatné kvalitě, které
nebude možno uskladňovat.

Každému zahrádkáři je líto vadnoucích rostlin
a tak raději poruší nařízení a dopřeje jim tu nej-
nutnější zálivku. Proto aby rostliny co nejvíce
využily zálivku je nutné zalévat až ve večerních
hodinách, až se slunce schová za obzor. Takovou
závlahu rostliny přes noc využijí na 100%. Přes
parný den sice trpí, ale odolávají slunečním pa-
prskům a těší se na další večerní zálivku.

Za takových klimatických podmínek je
vhodné s výsadbu  ředkviček, ozimého salátu,
kopru a dalších  odložit na pozdější dobu, kdy
bude dostatek vláhy a nebo přeložit na jaro (ja-
hody). Voda je hlavním faktorem pro začátek
růstu rostlin. 

Přejme si, aby se takový rok již neopakoval.
Chraňme přírodu a dělejme vše proto, aby
k nám byla přívětivá a vše nám v dobrém vra-
cela.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Letošní prázdniny k nelibosti dětí a studentů
jsou za námi. Velmi horké a suché počasí nega-
tivně působilo na seniory a diabetiky, kteří měli
problém s vyššími glykémiemi a krevním tla-
kem. V takovém počasí musíme mít stále po ruce
vodu, nebo vlažný čaj s citronem, abychom za-
bránili dehydrataci organismu a nevolnostem.
Musíme také omezit pohyb na přímém slunci
a odvětrávat byt. Pracovní aktivity přesunout na
ráno, nebo na večer. Také do jídelníčku zařadit
více zeleniny a ovoce, nevařit složitá jídla ve vy-
hřáté kuchyni. Proto mezi naše oblíbené letní ak-
tivity patří dopolední cvičení u bazénu a plavání
na koupališti. Vedení Slavkova a Technické
služby umožnili 21 seniorkám přístup na koupa-
liště se značnou slevou. Dokonce nás při tom
navštívila redaktorka ČR v Brně Vlasta Gajdoší-
ková, které se naše zdravotní cvičení velmi líbilo.
Přesvědčily jsme ji, že to zvládnou i starší roč-
níky, které by jinak na koupaliště nevkročily, že
nám to prospívá a baví nás to. Přijměte proto po-
zvání na pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ Tyr-
šova, které začne 21. září a pak každé pondělí od
16 hodin. Je zde dost místa pro všechny, kteří si
chtějí zlepšit zdraví a dobrou kondici do vyso-
kého věku. Nezapomeňte, že lepších výsledků
při léčbě cukrovky dosáhnete nejen užíváním
léků, ale především změnou stravování a pohy-
bem. Přijďte mezi nás a sami se přesvědčíte, že
Vám glukometr ukáže normální glykémie.

Vydařil se nám také druhý zájezd pro 48
účastníků do Termalu Corvinus Veľký Meder.
Další zájezd máme zadaný na 29. září do oblí-
beného Termalparku v Dunajské Stredě, kam
naši členové jedou s poloviční slevou. 

Nově zvolený výbor naší územní organizace
Svazu diabetiků ČR už teď připravuje v rámci
Světového dne diabetu Den pro zdraví na 12.
11. v SC Bonaparte. Chceme se věnovat pre-
venci diabetu, proto opět zabezpečíme bez-
platné měření glykémie, tlaku krve a vyšetření
zraku. Další část výstavy bude prodejní, kde si
budou moci návštěvníci zakoupit na jednom
místě a v jeden den pomůcky pro diabetiky, vý-
robky zdravé výživy, bylinné přípravky a sla-
didla. Zvláště proto, že už pacienti nedostanou
v ordinacích lékařů např. glukometry, testovací
proužky, inzulinová pera a jehly, ale pouze lé-
kařský předpis a sami si je budou opatřovat. 

Letos se urodilo dost rajčat, proto z nich
budou dva recepty. Na jednoduchý a rychlý raj-
čatový základ k masu bez sterilizace potřebu-
jete: 1–2 kg rajčat, 30 dkg česneku, 5 dkg soli.
Vyzrálá rajčata umýt, pomlít a přidat utřený
česnek se solí, dobře promíchat a plnit do ma-
lých skleniček. Přírodní konzervant česnek
a sůl zachovají směs čerstvou. Zavíčkovat
a uložit na tmavé a chladné místo. Na rajčatový
džem, který chutná jako šípkový potřebujete:
5 kg větších rajčat, 4 balíčky vanilkového
cukru, 2 malé lžičky mletého zázvoru, 1 balíček
Vitacitu, strouhanou citronovou kůru a 1 kg
cukru, nebo 0,5 kg dia želírovacího cukru,
podle toho jak sladká jsou rajčata. Omytá raj-
čata pokrájet, svařit a přepasírovat. Do vzniklé
šťávy přidat cukr, vanilku, zázvor, citronovou
kůru, Vitacit a vařit za stálého míchání do zhou-
stnutí. Plnit do skleniček, zavíčkovat a sterili-
zovat asi 15 minut, aby se přichytilo víčko.  

Pěkný zbytek dovolené přeje
Marie Miškolczyová

Pranostika: Na dešti v září rolníku moc zá-
leží.

Zvláště po letošním parném a suchém létě
bude potřeba podzimních dešťů nadnormální.
V červenci napršelo pouhých 40 mm to je 40
litrů na 1 m2, které se ihned vypařily a rostliny
dál strádaly.Od začátku roku napršelo jen
195 mm a toto je nejméně od roku 2001 dle zá-
znamů, které si vedu. Parná a suchá léta se stá-
vají pravidlem, období sucha se zvětšuje, ubývá
také podzemní voda. Takový stav ohrožuje
život a úrodu v příštích letech. V budoucnu nás
vše bude stát mnoho peněz, abychom napravili
chyby, které jsme v přírodě napáchali.

Ať jsme se snažili jakkoliv je úroda velmi
špatná. I když jsme zajistili a vysázeli kvalitní
bramborovou sadbu, výsledkem jsou v dů-
sledku nedostatku dešťových srážek jen malé
hlízy. Plody jabloní, hrušní, švestek jsou málo
vyvinuté a padají suchem. Tak bychom mohli
pokračovat u zeleniny a dalších výpěstků.

Pro ovocnou zahradu je vhodné, aby bylo
srážek sice dostatek, ale i poměrně teplo a slu-

ZO ČZS Slavkov u Brna a ÚS ČZS Vyškov
pořádají v sobotu 19. září od 8 do 17 hod.,
v neděli 20. září od 9 do 17 hod. pro návštěv-
níky a v pondělí 21. září od 8 do 11.30 hod.
pro školní mládež v SC Bonaparte X. oblastní
výstavu ovoce a zeleniny. 

Vystavováno bude ovoce pěstitelů z okresu
Vyškov. V 15 hodin bude vyhlášeno jablko
roku 2015. Ceny předá předseda RR ČZS
Praha přítel Stanislav Kozlík. Aranžování celé
výstavy provede pan Jaromír Kokeš – mistr re-

Pozvánka na výstavu ovoce
publiky ve floristice. Dále budou vystavovány
práce žáků škol. Tradičně budou vystavovat
včelaři a můžete vidět expozice kaktusů pana
Ryšavého, bonsaje pana Navrátila a vyřezávané
ovoce a jiné dobroty z ISŠ Slavkov u Brna. Na
stánku pana Ing. Petra Hanzelky si můžete pro-
hlédnout trvalky a bylinky, které bude možno
zakoupit, tak jako jiné produkty vystavovatelů.
Vstupné dobrovolné, v sobotu bohatá tombola.
Na výstavu zvou vystavovatelé a pořadatelé. Za
všechny ZO ČZS Slavkov u Brna

Pravidelný provoz moštárny ovoce v Lo-
mené ulici je od 29. srpna v pondělí od 15 do
17 h., ve středu od 15 do 17 h. (jen na objed-
návku), v sobotu od 8 do 12 h. a od 13 do 17 h. 

Provoz moštárny
V tuto dobu si můžete z přivezeného ovoce

nechat vylisovat mošt a nebo uvařit povidla.
Při větším množství se informujte u pana Jin-
dřicha Sáčka na mobilu 737 686 701.

Podzim je hlavním obdobím pro výsadbu
ovocných stromků a keřů. Naše organizace
bude i letos zajišťovat pro zájemce výsadbový
materiál z uznaných ovocných školek. Pokud
budete mít zájem abychom je pro vás přivezli,
vhoďte svoji objednávku do schránky v domě
zahrádkářů v ulici Čs. armády č. 252 do 12.

Objednávky ovocných stromků
října 2015. Na objednávce uveďte požadova-
nou odrůdu, druh, výšku stromu (zákrsek 40
až 60 cm, čtvrtkmen 80–110 cm, polokmen
130–150 cm), dále adresu, popř. telefon pro
kontakt o oznámení prodeje. Svoje objednávky
můžete uzavřít také na výstavě ovoce 19. a 20.
září 2015 v SC Bonaparte.

V sobotu 26. září odjedou zahrádkáři v 7.30
hodin z autobusové zastávky na ulici Boženy
Němcové na další zájezd.

Kam to bude a co zažijeme? První zastávka
bude ve Tvarožné Lhotě s prohlídkou muzea
oskeruší a povídáním o pěstování a pálenkách.

Druhá zastávka je ve Valticích s prohlídkou
městečka a návštěvou bylinkové zahrady s vý-
kladem odborníků.

Na třetí zastávce se zastavíme v jeskyních
Na Turoldu u Mikulova. A pokud nezablou-
díme v jeskyních, tak další zastávkou jsou

Pozvánka na zájezd
Dolní Dunajovice, kde bude po večeři pose-
zení u vína s hudbou a také možným zpěvem.

Kolik tu bude stát? Pro členy ČZS 300 Kč,
pro ostatní přihlášené 400 Kč. V této částce je
započítána doprava luxusním autobusem,
vstupné na všechny akce a večeře.

Přihlásit se můžete a současně uhradit pop-
latek u pana Romana Suchomela, Husova 53,
Slavkov u Brna, tel. 724 157 563 do 20. září
2015.

Zájezd doporučuje
výbor ZO-ČZS Slavkov u Brna
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V půlce srpna byl Slavkov o víkendu plný
kulturního dění. V sobotu probíhaly v zámecké
zahradě Napoleonské hry s celodenním progra-
mem. Na stejný termín byl také připravován již
osmý ročník soutěže ve vaření kotlíkových gu-
lášů Gulach Open Austerlitz 2015.

V páteční předvečer soutěže se uskutečnil
koncert slavkovské folk-rockové kapely Výlet
s významným hostem, kterým byl Jiří Karas
Pola. Své první umělecké krůčky na prknech,
které znamenají svět, zde předvedl za kytaro-
vého doprovodu svého dědečka také dvaapůl-
letý Jonathan Dickson Chiedozie. Diváci
všechny účinkující odměnili zaslouženým pot-
leskem a ovacemi.

V sobotu 15. srpna se od ranních hodin sjelo

Gulach Open Austerlitz 2015
na horní tréninkové hřiště SK Slavkov do
areálu restaurace U dvou kapříků dvacet pět
soutěžících týmů ze Slavkova a jeho okolí.
V osm hodin byla soutěž odstartována. Týmy
měly za úkol uvařit do čtrnácti hodin hovězí
kotlíkový guláš. Topit se mohlo pouze dřevem.

Účastníci byli rozděleni do tří skupin. Kaž-
dou zvlášť hodnotili dva rozhodčí a z ní vybrali
tři vzorky do dalšího hodnocení, ve kterém tedy
šest odborníků hodnotilo devět nejlepších
vzorků. Rozhodování bylo velmi složité, neboť
se jejich názory vždy neslučovaly.

Dalším hodnoticím kritériem soutěže bylo
udělování hlasů veřejností. Ke každému čtvr-
tému zakoupenému kuponu na degustační porci
dostal návštěvník zdarma žeton, který udělil dle
svého mínění tomu nejlepšímu vzorku. Vý-
sledky na www.veslavkove.cz. Speciální cenu
za nejlepší image získalo družstvo Cikáni z Vi-
ničních Šumic.

V rámci doprovodného programu vystoupila
mládežnická hudební kapela Ad Hoc Team.
O přestávce předvedli mladí borci svou biketri-
alovou show. Následovalo vystoupení rockové
kapely Rain a poté The Firearms. V další hu-
dební přestávce vystoupila skupina Glitter Stars
a konec večera patřil oldies party, kterou uváděl
DJ Boris.

Veškerá organizační příprava letošního roč-

níku byla jiná než v minulých letech a měla za
cíl připravit návštěvníkům dvoudenní program.
Když to nyní zpětně hodnotím, tak počasí vyšlo
až moc teplé, ale hlavně že nepršelo. Týmů se
přihlásilo sice třicet, ale zúčastnilo o pět méně.
Stejně je to o dva více než v roce 2014 a to je
úspěch.

Ze strany soutěžících jsme té kritiky tolik ne-
schytali a pokud ano, tak snad ne vinou pořa-
datelů. Vystupující byli spokojeni z reakcí
přítomných diváků, jejichž návštěvnost odha-
duji v obou dnech kolem pěti tisíc, což splnilo
očekávání.

Závěrem chci poděkovat všem partnerům
a sponzorům, kteří jakýmkoliv způsobem na-
pomohli uskutečnění letošního ročníku. Můj
dobrý pocit z celé akce je ten, že se zde sešlo
mnoho známých lidí, kteří se v běžném shonu
všedních dnů dnešní uspěchané doby spolu ne-
zastaví ani na přátelské slovíčko. Soutěžící to
nebrali jako soutěž stát za každou cenu na
bedně a mezi sebou si navzájem užívali příjem-
nou náladu a atmosféru.
Za pořadatele všem děkují Petr, Laďa, Ivan a Michal

SBOR  C ÍRKVE  ADVENT ISTŮ  SEDMÉHO DNE

Povzbuzení
Dante Gabriel Rossetti se v devatenáctém

století proslavil jako básník a malíř. Jednou ho
navštívil starší muž. Přinesl různé náčrty
a kresby a chtěl, aby je Rossetti zhodnotil a řekl
mu, zda skrývají potenciální talent. Rossetti si
je pečlivě prohlédl a hned mu bylo jasné, že ne-
mají žádnou hodnotu a není v nich ani náznak
talentu. Bylo mu to líto, ale nemohl muži lhát.

Návštěvník byl zklamán, ale zdálo se, že
Rossettiho úsudek očekával. Omluvil se, že
mistra zdržuje, a požádal ho, aby se podíval
ještě na několik dalších kreseb, které maloval
jeden mladý student. 

Rossetti prolistoval další sadu výkresů a oka-
mžitě objevil talent, který v sobě skrývaly.
„Tyto jsou skvělé!“ zvolal. „Ten mladík má
velký talent. Musíte ho povzbudit a podpořit,
aby se věnoval umění. Bude-li pilně a vytrvale
pracovat, čeká ho skvělá budoucnost.“

Rossetti si nemohl nepovšimnout, že náv-
štěvníka jeho slova hluboce dojala. „Kdo je
tento výjimečný mladý umělec?“ zeptal se.
„Váš syn?“ 

„Ne,“ odpověděl muž smutně. „Jsem to já,
před čtyřiceti lety. Škoda jen, že jsem vás ne-
potkal tehdy. Neztratil bych odvahu a nevzdal
to tak brzy.“ 

„Schopnosti, které jsou v nás uloženy, jsou
větší, než si myslíme.“ (Ch. H. Spurgeon)

„Jóšijáš rozdělil jednotlivé povinnosti chrá-
mových obřadů mezi kněze a povzbudil je k od-
vaze v plnění jejich povinností.“ 

(Bible, překlad SNC – 2.Paralip. 35,2)
Přejeme všem žákům a studentům hodně vy-

trvalosti i odvahy učit se a objevovat nové věci,
všem vyučujícím pak dostatek trpělivosti, lásky
a moudrosti jak k předávání znalostí, tak i k mo-
tivaci, výchově a rozvoji morálních hodnot
mladé generace. Požehnaný nový školní rok.

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve na
sobotní bohoslužby 5. a 19. září na adrese: Li-
dická 307, Slavkov. Začínáme v 9 h. společným
studiem Božího slova a od 10.30 h. následuje
úvaha nad biblickým textem.

Kontakt na tel.: 775 345 534 (kazatel Kamil
Majer) www.casd.cz.

Spokojení návštěvníci • Foto: R. Lánský Večerní program • Foto: R. Lánský

Družstvo Cikáni • Foto: P. Kotolan

Vítězné Holky sobě • Foto: P. Kotolan

2. místo – Cvečo • Foto: P. Kotolan
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Amatérský turnaj v nohejbale
V sobotu 8. srpna proběhl za velmi horkého

letního počasí amatérský turnaj v nohejbale
trojic neregistrovaných hráčů. Nultého ročníku
se zúčastnilo 12 týmů a po urputných bojích za
stálého letního vedra se do bojů o medaile pro-
bojovali vyřazovacím pavoukem čtyři nejlepší
a nejodolnější týmy. Bramborovou si odvezli
přátelé z Opatovic, třetí místo obsadil tým
Master, druhý byl tým 3 EM a vítězem se stalo
družstvo EL Bučo. O hladký průběh sobotního
klání se postarali přátelé amatérského nohej-
balu ve Slavkově a kamarádi za přispění spon-
zorů. Děkuji všem, kteří nám pomohli
a podpořili nás a těším se na letní turnaj 2016.
Nohejbalu zdar. Petr Beránek

Každý zahrádkář má své zkušenosti, jak
uchovat své ovoce a zabránit škůdcům v jeho
znehodnocení. Je to takový nikdy nekončící boj
zabránit ztrátám a zároveň i s omezením použití
chemických prostředků, hlavně insekticidů.
V době květu peckovin, hlavně meruněk byl po-
zorován i nedostatek, úbytek včel a s tím spo-
jené nebezpečí neoplozených květů. Přesto byla
úroda až mimořádně bohatá. Jak nás informuje
i denní tisk, nejvyšší úhyn včel byl za poslední
dvě mírné zimy v Jihomoravském a Moravsko-
slezském kraji. Hlavním důvodem je neustálé
šíření roztočové nákazy, cizopasného tvorečka
o velikosti desetin milimetru. V mírných zimách
se přiřazují i další paraziti. 

Po polovině srpna se sklízí i švestky, Ty mají
tu výhodu, že jejich různé kultivary, zdomác-
nělé i nově vyšlechtěné uzrávají postupně, skli-
zeň je rozložena na delší období. Nové druhy
již neohrožuje kdysi obávaná šarka, kterou roz-
náší savý hmyz, hlavně mšice. Poměrně častý,
i letos, hlavně tam, kde není prováděno opako-
vané ošetření, je obaleč švestkový, drobný mo-
týlek, menší, poloviční velikosti než běžný
obaleč jablečný, noční motýl v rozpětí křídel až

Úroda ovoce a výskyt škůdců
18 mm. Druhá generace motýlků obaleče švest-
kového opouští kuklu v zemi již koncem čer-
vence a klade vajíčka na již vyvinuté plody
švestek. Housenka světlerůžové barvy vyžírá
dužinu kolem pecky. Housenky vylézají z plodů
za tři týdny, zalézají na krytá místa na stromě
i v okolí, kde se obalí zámotkem a přezimují. 

Podobný vývoj prodělává i náš nejčastější

obaleč jablečný, který škodí převážně na jabl-
kách, ale také na plodech jiných ovocných
stromů. Jejich housenky jsou velmi podobné.
Obtížně se u těchto obalečů zjišťuje jejich
vývoj, důležité je zjistit nálet motýlů, kdy je
třeba začít s postřiky. Oplodněné samičky kla-
dou vajíčka na plody, méně na listy i větvičky.
Vylíhlé housenky se zavrtají do plodů, snaží se
dostat k jádřinci jablka. Housenka často přelézá
do dalšího jablka, takto znehodnotí i několik
plodů. Dorostlé housenky opouští plod, lezou
po stromech a hledají chráněné místo pro vy-
tvoření zámotku a později i kukly. Dříve byly
doporučovány jednoduché lapáky housenek
v podobě dvou prken, dvě desky přiblížené plo-
chami k sobě s mezerou jen několik milimetrů,
kde housenky zalézají, kde přezimují, nebo se
i kuklí. Druhá generace se vyvíjí až do pod-
zimu. Takto lapení obaleči po zpřístupnění se
stávají potravou pro strakapoudy, sýkory,
brhlíky i oba druhy šoupálků. 

Obaleči, kterých je více druhů, se právem po-
važují již mnoho století za největšího škůdce
ovocných stromů.

M. Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

Už jen několik dní zbývá cyklistům, kteří se
zapojili do tradiční letní akce Dobrovolného
svazku obcí Ždánický les a Politaví Za poznání
regionu. Termín odevzdání průkazek (31.
srpna) se nezadržitelně blíží. 

Uplynulé léto cyklistům příliš nepřálo –
dlouhodobá vedra neumožňovala celodenní
výlety a část obcí byla rozkopána z důvodu bu-
dování kanalizace. Po sečtení odevzdaných
průkazek se teprve uvidí do jaké míry tyto sku-
tečnosti ovlivnily účast. Zbývá tedy už jen po-
slední víkend.

Ale jsou i pozitivní zprávy. Např. ve Ždáni-
cích zmizely nepříjemné kostky ze silnice, Ra-

Za poznáním regionu
šovice a Mouřínov byly propojeny luxusní as-
faltkou, která cestu zkrátí a již od loňského
roku se dá jet po krásné asfaltce z Velešovic na
kraj golfového hřiště ve Slavkově. 

Všichni se již těšíme na setkání, které se
uskuteční v obvyklém termínu 28. září, tento-
krát v Bučovicích. Letošní setkání bude výji-
mečné, protože DSO slaví 20 let do svého
vzniku. Město Bučovice připravuje bohatý
kulturní a společenský program v prostorách
bučovického zámku, na který jsou všichni
zváni. Nejen tedy cyklisté, ale všichni. Setkání
začne ve 13 hodin a úplný program přineseme
po jeho doladění později. 

V sobotu 25. července proběhl v zámeckém
parku již 18. ročník mezinárodního turnaje
v pétanque Grand Prix d’Austerlitz. Turnaje se
zúčastnilo celkem 48 trojic, z toho 3 týmy
z Polska, z nichž jeden ve složení Lipczynski,
Chmiel a Kazcmarek turnaj nakonec vyhrál.

Slavkovského turnaje se zúčastnili téměř
všichni špičkoví hráči z České republiky.
Druhé místo obsadil tým z Brna – Milan
Hašek, Tomáš Stoklásek a Jan Hrbáček. Slav-
kovští hráči zůstali uprostřed výsledkové lis-

Grand Prix d’Austerlitz ovládli Poláci
tiny. Hrálo se švýcarským systémem na čtyři
kola s časovým limitem.

Po předchozích horkých dnech všichni uví-
tali příjemné ochlazení, ani pár dešťových
kapek nikomu moc nevadilo. Celá akce v krás-
ném a upraveném prostředí přilákala i mnoho
návštěvníků. Pétanque je velmi přátelský sport
a atmosféra turnaje tomu odpovídala.

Děkujeme všem, kteří turnaj podpořili
a všem firmám, které věnovaly věcné dary pro
vítěze. Za pořadatele PC Austerlitz 1805

Fotbal – nový ročník
Nový fotbalový soutěžní ročník 2015/2016

začíná. Na městském stadionu se budou hrát v
srpnu a v září následující mistrovská utkání:
So 22. 8. 16.30 h. Slavkov–Jedovnice

16.30 h. Slavkov A–Soběšice
So 12. 9. 10.00 h. st. přípravka Sl.–Šaratice
St 16. 9. 17.00 h. st. žáci Slavkov–Dědice
So 19. 9. 13.45 h. st. žáci Slavkov–Švábenice

16.00 h. Slavkov A–Černá Hora
So 26. 9. 10.00 h. st. příp. Slavkov–Křenovice

13,45 h. st. žáci Slavkov–Nesovice
16.00 h. Slavkov A–Čebín

VV SK Slavkov u Brna zve své příznivce do
ochozů stadionu. Přijďte povzbudit všechna naše
mužstva v soubojích o mistrovské body! rs

Vítězové turnaje • Foto: archiv

Medailisté Grand Prix • Foto: archiv

Vývoj obaleče jablečného
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A Aktuality Junáku Slavkova
Tábor v Jasenici v červenci 2015

Stejně jako loni se i letos celé slavkovské stře-
disko vydalo na letní čtrnáctidenní tábor do Ja-
senice. Cestu do vesničky, která je vzdálena
přibližně 75 kilometrů od Slavkova, jsme zvládli
z větší části vlakem, poslední desetinku pěšky.
Postavený tábor jsme postavili na prosluněné
louce v sousedství říčky Jasinky, kde se tak
mohla uskutečnit nejdelší akce skautského roku.

Program letošního tábora provázela tradiční
celotáborová hra. Téměř padesát skautů a skau-
tek tentokrát navštívil Vinnetou, Inčučuna a do-
konce i Velký Manitou. Vžili jsme se tak do
osudů indiánů hnaných ze svých lovišť do rezer-
vací. Během tábora se strhl hon za pokladem
ukrytým na území, které jsme jako „rudé tváře“
museli opustit. Hlavním úkolem hry bylo sestavit
mapu území jednotlivých indiánských kmenů.
Na první pohled jednoduché zadání se ukázalo
být tvrdým oříškem a zabralo nám téměř celých
14 dní. Díky šikovnosti našich „rudochů“ –
skautů a skautek – jsme naštěstí úkol zvládli
a každá ze soutěžních skupinek našla poklad
skrytý údajně po několik desítek či stovek let. 

Počasí v letošním červenci bylo v Jasenici slu-
nečné (pouze s několika deštivými hodinami),
nálada na tábořišti výtečná a děti i vedoucí spo-
kojeni s táborem, který si dílem sami postavili

a skvěle užili. Program obsahoval nejen zmíně-
nou celotáborovou hru, ale také další aktivity ty-
pické pro letní tábor. Chlapci a děvčata skládali
„odborky“ – zkoušky zaměřené na hlubší zna-
losti a dovednosti, které mají celoročně jako ko-
níčky, několik účastníků složilo také skautské
sliby na tradičních poradních místech jednotli-
vých oddílů. Na táborové louce bylo vytyčeno
hřiště pro míčové hry, indiánské týpí jsme využí-
vali k programům celého tábora i samotných od-
dílů.  

Děkujeme všem rodičům, kamarádům a pří-
znivcům skautingu, kteří nám ochotně pomohli
se stavbou i s úklidem tábora. Vážíme si této po-
moci na táboře i jiných opakovaných akcích. 

Poslední poděkování patří zastupitelstvu
a obyvatelům obce Jasenice za jejich pomoc
a možnost tábor uskutečnit. Těšíme se, že tábor
bude v dalším roce stejně tak vydařený tak jako
ten letošní! Ondra Horák, 4. oddíl

Začátek skautského roku 2015/2016
Začátek školního roku je zároveň zahájením

pravidelné činnosti oddílů Junáka ve Slavkově.
Letní pauzu postupně vystřídají „zahajovačky“
všech oddílů, které sdružují dětské členy
v našem středisku. Schůzky se uskuteční v klu-
bovně na sídlišti Nádražní.

Připojujeme přehled oddílů a věku jejich
členů. Rodiče a děti, kteří mají zájem o skaut-
ský program, zveme k návštěvě naší klubovny
na sídlišti Nádražní. Podrobné informace o jed-
notlivých oddílech najdete na webových strán-
kách www.junakslavkov.cz , kde najdete
rozcestník na prezentace všech oddílů, fotoalba
z celoroční činnosti a v neposlední řadě kon-
takty na vedoucí, kteří se během roku starají
o skauty i skautky.

1. oddíl – předškoláci + žáci 1.stupně ZŠ,
první schůzka proběhne v pátek 4.září 2015 od
17 hod.

2. oddíl – žáci a žákyně 2. stupně ZŠ + stře-
doškoláci. Termín zahajovací schůzky nebyl
v době uzávěrky tohoto článku určen.

4. oddíl – předškolačky + žákyně 1.stupně
ZŠ, první schůzka proběhne v pátek 11. září od
17 hod.

Vedoucí oddílů Junáka Slavkov

Školní prázdniny neúprosně jdou ke svému
konci. Tento rok si nemůžou na počasí stěžovat
jak žáci, tak dovolenkáři – nikomu za poslední
měsíc nebyla zima. Dokonce před třemi týdny
hrozné „dusno“, ale ne na meteorologické
stanici, ale v souvislosti s uspořádáním Grand
Prix v Brně. Naštěstí zvítězil zdravý rozum
a hlavně trpělivost v nepochopitelném jednání
s naší veřejnou správou, pana prezidenta FIM
Vito Ippolita. Je to zkušený rozumný pán, který
ví, co je Masarykův okruh, jak je oblíbený mezi
jezdci celého světa. Jeto nepochopitelné uvažo-
vat o největším sportovním podniku v České re-
publice, kdy brněnská Velká cena proslavila
celou republiku již 50 let. Mám v živé paměti
rok 1965 to jsem sloužil již dva roky jako traťový
komisař. Jaká to byla radost a za necelých dvacet
let těch odpracovaných brigádnických hodin při
stavbě nového Automotodromu na Kývalce.
Byly nás stovky nadšenců, co jsme zadarmo
věnovali mnoho sobot, nedělí. Těžko se to
srovnává s tehdejšími politiky. Po přečtení
vyjádření primátora města Brna pana Vokřála

jsem zesmutněl nad nejednotou našich před-
stavitelů, ale vše k dobrému se obrátilo. Když
reportér přednesl zprávu o dohodě na dalších pět
let byl na celém okruhu potlesk v délce min-
imálně dvou minut. Nakonec vyhrál zdravý
rozum nad nerozvážností jako v pohádce.

Na letošní Grand Prix jsem strávil tři krásné
dny na stanovišti třináct stejně jako 23 let před
tím. Je to krásná pravotočivá, rychlá a náročná
zátočina. Za ní je vyhrazen úsek pro zkoušení
startů po tréninkové jízdě. Je to neuvěřitelné sle-
dovat rozjezdy dolů do „Švoncovky“. Za celé
tři dny se žádný stroj nikomu nezadřel, dnešní
oleje jsou velké kvality a hlavně přesnost
výroby. Nenapodobitelný zvuk těchto krásně
laděných strojů se nedá utlumit! Bylo to krásné
a důstojné oslavení padesátileté výročí mistro-
vství světa v Brně.  Příjemný zbytek prázdnin
a dovolených. J.M.

Setkání s Karlem Hanikou
Třetí víkend v srpnu již tradičně patří k nej-

většímu motoristickému svátku v České repub-
lice. Jsou to dny, které ve vás zanechají spoustu

zážitků, vzpomínek a setkání se zajímavými
lidmi. Na okruhu jsem byla několikrát, v depu
také, ale být v depu na hlavní nedělní závod?
To je asi přání, které se splní možná jednou za
život. Díky přátelům se mi to povedlo. Kája
Hanika je velká naděje tohoto sportu, je to jez-
dec, který hlavou a pravým motoristickým srd-
cem. Bohužel mu v závodech Moto 3 moc
nepřeje, ale je potřeba jít dál. Kája začínal jako
malý kluk jezdit minibiky s Kájou Májkem,
Olinem Hanákem.

V padocku mi věnoval zhruba šest minut
svého času a jeho táta (býv. závodník) asi deset
minut. S Kájou se potkávám na různých moto
akcích, ale na GrandPrix je to úplně jiné.

Vendula Andrlová 

AusterliCzFechtlCup
MK Austerlitz zve na 12. závod AusterliCz-

FechtlCup, který jedeme pět jako maraton
týmů strojů FECHTL a jezdců strojů PITBIKE
v sobotu 3. října od 10 hodin na závodní trati
v areálu SÚS v Okružní ulici ve Slavkově
u Brna.

Tábor v Jasenici • Foto: 3x archiv junáků
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Od května letošního roku můžeme pozoro-
vat v areálu Auto-Bayer ve Slavkově u Brna
čilý stavební ruch. Autosalon vozů Škoda pro-
chází výraznou modernizací.

Tato úprava je povinná, pokud chce autosa-
lon dál vozy Škoda prodávat. Nový autosalon
musí totiž zapadat do nové vizuální podoby
automobilky. Pro prodejce jde o investici v řá-
dech milionů korun. V celé republice je zatím
přestavených 66 autosalonů a dalších více než
sto prochází rekonstrukcí. Mezi ně patří i ten
slavkovský.

Další (i když poněkud „vousatou“) novin-
kou je, že autosalon Auto-Bayer má již více
než rok nové vedení. Na novinky z autosalonu
jsme se zeptali ředitele Mgr. Aleše Marka:
• Pane řediteli, stihnete termín rekonstrukce
autosalonu Škoda?

Ano stihneme, na přípravě rekonstrukce
autosalonu Škoda jsem intenzivně pracoval od
svého nástupu do společnosti Auto-Bayer
a celá vizualizace je výsledkem spolupráce
s architektonickým studiem Škoda Auto.

Auto-Bayer rekonstruuje prodejní salon Škoda
• V čem spočívá přínos nové vizáže autosalonu
pro zákazníky?

Nejde jen o nový nábytek a novou fasádu,
ale rozsáhlou rekonstrukcí a změnami prochází
i náš tým. Musíme dodržet nové standardy
a přístupy k zákazníkům tak, abychom byli pl-
nohodnotným reprezentantem značky Škoda
ve svém regionu.

A mohu říci, že v mnoha kritériích již dnes
patříme do TOP 20 v České republice.
• Od loňského roku vykazuje Auto Škoda rychlý
růst prodeje. Týká se to i Slavkova?

Na toto téma jsem částečně odpověděl již
v předešlé otázce, protože právě zavedení a do-
držování standardů při prodeji vozů a následné
péče o zákazníka nám umožnilo v oblasti do-
sáhnout vyššího růstu než je průměr ČR. Můžu
tedy odpovědět přímo ano, zvyšovat prodej se
nám daří a mám radost, že se k nám díky naší
péči a kvalitě služeb vrací i staronoví zákaz-
níci.
• Ještě nedávno Auto Bayer prodával i značky
Audi, Seat a Chevrolet. Je to již minulost nebo
přibude nějaká nová značka?

Po mém nástupu do společnosti Auto-Bayer
jsme ukončili spolupráci se značkou Chevrolet
a rozhodl jsem se věnovat koncernovým znač-
kám. Proto u nás mohou zákazníci koupit nové
vozy Škoda i VW a prostřednictvím naší sítě
Das Welt Auto také roční vozy Audi a Seat. Na
všechny tyto značky samozřejmě poskytujeme
záruční i pozáruční autorizovaný servis.
• Jaké značky aut mohou zákazníci nejčastěji
najít ve Vašem autobazaru?

V rámci ojetých vozidel nejsme přímo vy-
hraněni na koncern VW, a tak u nás najdete

ojeté vozy různých značek. Chci ale vyzdvih-
nout náš program ojetých vozů s jasným půvo-
dem a zárukou Škoda Plus, kde prodáváme
roční vozy Škoda a pak také již zmíněnou
značku Das Welt Auto, kde se specializujeme
na roční vozy VW, Seat a AUDI s prodlouže-
nou zárukou.
• Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Ve společnosti Auto-Bayer jsem druhým
rokem. V prvním roce po mém nástupu jsme
přestavěli dle standardů autosalon VW a nyní
dokončujeme již zmíněnou přestavbu autosa-
lonu Škoda, a to nejen ve Slavkově, ale
i v Brně-Modřicích. Máme tedy v rukou nej-
novější moderní prodejní stánky, zkušený a od-
borný personál, a proto mě nenapadá jiná
výzva, než vrátit firmu Auto-Bayer do popředí
zájmu zákazníků, protože jsem vždy u této
firmy oceňoval osobitý přístup zaměstnanců ke
všem zákazníkům. Mým cílem je vybudovat
pověst rodinného prodejce, kdy k nám s autem
přijede dědeček a se svým synem budou vybí-
rat vnukovi, nebo vnučce nové auto.

Samozřejmě v tomto krátkém rozhovoru
nejsem schopen odpovědět na všechny obsáhlé
otázky a nastínit budoucnost společnosti,
a proto vás všechny chci pozvat k registraci na
naše stránky www.auto-bayer.cz, kde se do-
zvíte veškeré novinky o naší firmě a také vás
srdečně zveme na slavnostní otevření autosa-
lonu Škoda spojeného s představením nového
vozu Škoda Superb-combi, v týdnu od 21.
do 26. září 2015.

Na vaši náštěvu se těší ředitel společnosti
Mgr. Aleš Marek a kolektiv společnosti
AUTO-BAYER.

Nábor do oddílu Krav Maga Kids – sebe-
obrana proběhne dne 7. září v 15.30 hod.
Oddíl je určen pro děti od 8–13 let.Prioritou je,
aby se každý naučil adekvátně reagovat na ver-
bální i neverbální útok. Obrana proti jednomu
i více útočníkům, se zbraní i beze zbraně. 

Tak jako každý rok připravujeme pro
všechny studenty ABU různé semináře/work -
shopy i se zahraničními mistry bojových sportů
a umění. Sebeobrana pro ženy a dívky plus
další překvapení začátkem roku 2016 pro
všechny nejen studenty ABU.

Nábor do oddílu Krav Maga Seal/Auster-
litz – Sebeobrana proběhne dne 10. září
v 17.30 h. Oddíl Krav Maga je určen pro zá-
jemce od 14 let. Základní kurz je v trvání dvou

Akademie Bojových Umění – Nábory a tréninky 2015/2016 
měsíců a po složení zkoušky, lze pokračovat
do vyšší navazující skupiny.

Nábor do oddílu Kung-Fu Drak proběhne
dne 7. září od 16.30 h. Trénink pro začáteč-
níky bude každé pondělí od 16-30 h. Oddíl
Kung-Fu Drak je určen pro děti od 7 let. Pod
vedením Ing. Zbyňka Marady

Připravujeme oddíl kick boxing – předpo-
kládané zahájení tréninku říjen 2015. Pro zá-
jemce od 15 let – pod vedením Petra Smejsíka.
Trénink bude každý pátek od 18 hod. 

Výše uvedené nábory proběhnou v Aka-
demii Bojových Umění, Čs. armády 347,
Slavkov u Brna (vedle autobusového nádraží) 

Tréninky: Krav Maga Kids sk. B – úterý
a čtvrtek od 15.30 h. Krav Maga sk. „B“ úterý

v 19 h. čtvrtek 17.30 h. Krav Maga sk. „D“
pondělí a čtvrtek od 19 h. Kung-Fu sk. „B
a C“ úterý a čtvrtek od 16.30 hod. 

TaeBo – každou středu od 18 h. Cvičí se za
doprovodu hudby s dynamickým tempem. Ve-
škeré údery a kopy jsou bezkontaktní. Tae Bo je
vhodné pro muže i ženy i pro úplné začátečníky. 

Nábor do oddílu Krav Maga Seal/ Vyškov
proběhne dne 7. září v 19 h. Havlíčkova 19/3
Vyškov (Squash centrum). Tréninky budou
vždy v pondělí a středu od 19 hod. 

Během školního roku nebude možné přijímat
nové zájemce do oddílu Krav Maga Kids
a Kung-Fu Drak Do žádného oddílu ABU ne-
jsou nutné předchozí zkušenosti. Veškeré infor-
mace včetně přihlášek na www.akademie.asia 

Tenisová školka
Rádi sportujete? Chcete se naučit jeden

z nejpopulárnějších sportů na světě? Přidejte
se k nám. V naší tenisové škole naučíme hrát
tenis nejen děti, ale i dospělé. Pomůžeme vám
objevit krásu bílého sportu a poznat nové přá-
telé, kteří si tento elegantní sport zamilovali.
Nábor se koná v pátek 11. 9. v 17 hodin v Ten-
nis clubu Austerlitz. V případě jakýchkoliv do-
tazů se obraťte na tel. 775 577 252 (M. Žemla),
nebo 732 119 708 (A. Šmerdová).

A. Marek a vizualizace nového salonu • Foto: archiv Auto-Bayer Rekonstrukce salonu Škoda • Foto: B. Maleček
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Pan St. Spáčil z Křenovic zaznamenal:
,,Ráno 24. dubna v 9 hodin se od Lovčiček po-
hybuje veliké vojsko. Byli to Rusové. Daleko-
hledem z půdy jsme později uviděli, že
pokračují po celé délce v ohromné frontě a asi
před polednem přišli do Šaratic a k Hruškám“.
Ve 20 hodin po boji vstupuje Rudá armáda do
Hrušek a Němci ustupují na Vážany. Z Hrušek
se houfně valí již po silnici rudoarmějci na
Křenovice, které jsou již po boji vyklizeny.
,,Tam potom přichází další vojsko a mnoho
vojska, povozy, děla, auta, tanky. Potřebují
koně, auta, jízdní kola a hlavně potřebují
stravu“. K Praci i k Blažovicím se valí ruské
tanky obkličující Brno. Před Slavkovem se na
celý druhý den 25. 4. fronta zastaví v Křenovi-
cích. Tam je Rudá armáda posílena dalšími
jednotkami 227. střelecké divize. Na den útoku
na Slavkov St. Spáčil vzpomíná: ,,Dne 26. 4.
kolem poledne jsme uviděli ze silnice, jak ru-
doarmějci postupují k Vážanům a dále na Slav-
kov. Přes Křenovice šli rovněž na Slavkov, ale
kolem mlýna, kde byli více kryti“. 

Překvapením pro vojsko Wehrmachtu byl
postup Rudé armády od Šaratic – tedy od zá-
padu a ne od jihu jak se očekávalo. První boj
nastal u předsunuté pozice u Dvora Rybník kde
padl německý voják. O průběhu bojů na pří-
stupu ke Slavkovu 26. dubna 1945 se docho-
valy zapomenuté jedinečné vzpomínky M.
Kadidlové, která s notnou dávkou osobní od-
vahy sledovala boj (Slavkovské noviny č. 36/6
14. 7. 1945). Kráceno:

,,V noci z neděle na pondělí kolem půlnoci
dopadla bomba u Burianového (v Lipkách).
Poškozeno je vedení vodovodu a jsme bez
vody. Lidé z Lipek odcházejí do sklepů ve
městě. Zůstává tu jen p. Goldmann a manželé
Procházkovi. Spáváme stále ve světnici. Švagr
Ola zjistil, že po přechodu fronty budeme mít
bezpečný kryt pod silničním mostem jen ně-
kolik kroků od našeho domu. V úterý 24. 4.
tam švagr s mou sestrou vymetají, nosí slámu,
přikrývky a věci pro své malé děti. Kryt pod
„holubskou“ silnicí je vskutku dobrý. Potvrdí
nám to ráno (středa  25. 4.) německý velitel
protitankového pancéře, který se tam za námi
přihnal hledaje odpočinek svým 10 lidem.
A usadili se tam. Pancéř je umístěn v Lipkách
před Procházkovým (na přístupu k městu od
Křenovic i Holubic). Velitel nás utěšuje, že se
nemusíme bát. Tudy fronta nepůjde, jen Ru-
sové nás přijdou zabrat! On že jen kryje ústup
Wehrmachtu, bez toho je vše ztraceno. Sestra
Ola se jej ptá, proč se nedá zajmout. Odpoví,
že kdyby to byli Angličané, již dávno by tak
učinil, ale bojí se. Posílá nás, že ještě můžeme
v klidu uvařit oběd. Poslechneme a teprve od-
poledne je živěji. To už jsme pod mostem. Ale
je tam příliš těsno a chladno a venku krásný
den. Je docela zajímavé pozorovat roj letadel
i občasné zásahy děl. Mají namířeno hlavně na
Urbánek. K večeru střelba zesiluje. Dnes bu-
deme nocovat pod mostem. Uložíme se.
Němci se ještě procházejí v aleji. Zaslechneme
také rozhovor: ,,Zítra tu již nebudeme, ale dnes
si ještě zahrajeme.“ A vskutku kolem 22 ho-
diny to opravdu začíná. Rány pod mostem se
rozléhají.

70. výročí konce 2. světové války
Boj o Slavkov – duben 1945 v dobových zápisech

(Rány – výstřely děla z německého protitan-
kového pancéře Jagdpanzer IV? [stíhače
tanků] na tankovém pásovém podvozku s dlou-
hým vysokorychlostním mocným kanonem ráže
75 mm bez otáčivé věže na způsob samohyb-
ného děla. Jeho  posádku tvořil řidič, vedle něj
radista, nabíječ a střelec-velitel. Palba se ob-
vykle vedla střídavě tříštivými a protipancéřo-
vými granáty. Dobře zastřílený kanon zasáhl
na vzdálenost 1 km cíl o velikosti okna a na
300 m cíl o velikosti hlavy vojáka. Obrněné vo-
zidlo zasáhl až na vzdálenost 2,8 km).

,,Nespíme. Jen malé děti pětiměsíční Pavlí-
ček i dvacetiměsíční Jeníček se rušit nedají.
Ráno toho významného dne ve čtvrtek 26. 4.
je ticho. Jdeme domů posnídat… Kolem 9. ho-
diny to začalo a hodně zblízka a na ostro.
I Němci jsou v plné činnosti. Rychle přebíhají
skrčeni příkopem a střely létají nad hlavou.
Dalekohledem zjišťujeme na blízké polní mezi
umístěná německá kulometná hnízda a u trian-
glu v Kozích horách ruského pozorovatele.
Maminka nás sice volá pod most a má o nás
strach, ale nám se to docela líbí. Je to vskutku
velmi rušné a zajímavé. I letadla (většinou
ruská) hučí nad námi dosti nízko. Německý ve-
litel je stále ve střehu, sám upozorňuje: ,,Ivan“!
Dopoledne dostává zprávu, že Rusi postupují
ke Slavkovu půlkruhem od Křenovic směrem
k Holubicím. Je jich moc! Na jednoho němec-
kého vojína nejméně 10 Rusů! Obědváme
v krytu. Po obědě je ještě veseleji. To se již po
každé ráně ujišťujeme, stojí-li domky v Lip-
kách pohromadě. Tak to námi otřásá. Od 14
hodin je to nepřetržitý boj z blízka. Rusy zjiš-
ťujeme 3, po chvíli v počtu 8. Je 14.30 hodin.
Německý velitel dostává hlášení, že jsou Rusi
vzdáleni na 1600 metrů“. (Údaj nepochybně
z optického zaměřovače kanonu pancéře po-
užívaného k určení vzdálenosti palby.) ,,Při-
chází první raněný Němec po silnici od
Holubic. A střelba čím dál tím blíže. Střely
hvízdají, kterou slyšíme, té už není se třeba bát.
Zjišťujeme dopady na Urbánku, za ním, ale
i v aleji směrem ke kostelu a polích před námi.
To už není legrace. Je 15.30 hod. a Němci pře-
místili pancéř k rohu zámecké zdi k aleji, ale
pracují horečně. V krytu to připadá ještě hro-

zivější. Sedím tedy na mezi (příkopu), dle po-
třeby skrčím hlavu nebo sjedu níž a pozoruji
boj. Ola se sestrou o kousek ode mne pozorují
též. Je 16.15 hod. a na obzoru se Rusi přímo
hemží. Jsou podle hlášení 800 m daleko“.
(Tato hraniční vzdálenost je již pro německý
pancéř nebezpečná, neboť skvělá sovětská pro-
titanková děla ráže 76,2 mm probíjela jejich
pancíře přes vzdálenost 500 m.)

,,Němci se s námi docela obřadně loučí, ve-
litel děkuje za poskytnuté přístřeší a prchají
alejí. Střílejí však ustavičně“. (Pancéř ustupo-
val nepochybně se zařazeným reversním stup-
něm s hlavní kanonu a kulometu směrem
k útočníkům. Zpáteční převodový stupeň byl
jistě nejpoužívanějším rychlostním stupněm
německých obrněnců v r. 1945.)

,,Teď již musíme pod most… Ola nás učí
rusky, abychom mohli první vojáky přivítat.
V tom zabouří mocný hlas zvenčí: ,,Kdo tam?
Ven!“ Voláme v ústrety: ,,Zdravstoj tovaryšč“.
Na mých hodinkách je 16.34 hodin (v Lip-
kách – čas vstupu Rudé armády do Slavkova).
Ola je již venku a vítá se s 12 ruskými bratry.
Jsou uštvaní, zpocení, chtějí vodu. Nosí ji jim
příkopem a oni střílejí dál. V zápětí jsou tu již
další hoši, už přicházejí další i s kapitánem. Jen
se ptají, kolik tu Němců bylo a kudy utíkali.
Jak zavýskli, když slyšeli, že tu je jen celkem
100 Němců. Kapitán se divil, proč jim to nikdo
nepřišel oznámit, že tu ve Slavkově mohli být
již před 2 dny. Zatím se u nás v kuchyni usadili
radiotelegrafisté. Oznamují, že jsou již ve
Slavkově, navazují styk s letadly a dovídají se,
že Němci utíkali směrem ke kostelu, kde ještě
střílejí. V tom pozorujeme, že vojsko Rudé ar-
mády již nepostupuje přes pole, nýbrž že se
stáhlo na Křenovskou silnici a pravidelně se
valí do města“. 

Dle záznamu pana faráře P. J. Mrvy se
v 17.45 hod. objevil na náměstí první rudoar-
mějec a s ním další. Německý kulomet na
střeše koníren předtím vykrýval přístupy k ná-
městí i park. V prostoru nad cihelnou byl se-
střelen bitevní Šturmovik (zřejmě flakem).
Zřítil se za cihelnu nedaleko dnešní prodejny
zahradní techniky. Oba letci zahynuli. Přes ná-
vrší Urbánku probíhal mohutný ústup němec-

Jagdpanzer IV (Jäger-panzer / stíhač tanků) na ilustračním fotu ze západní fronty
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kého trénu i vozby, což bylo možno spatřit
z města toho dne v podvečer na horizontu. Ně-
mecké kanony byly zakopány i na Urbánku.
Někteří němečtí vojáci již byli vyzbrojeni nej-
modernější automatickou útočnou pušku
Sturmgewehr MP 44 cal. 7,92 mm (později vy-
užitou konstrukční kanceláří Kalašnikov pro
vývoj světoznámého AK 47). Dva poslední
mladí vojáci Wehrmachtu běželi od Obory
ulicí Tyršovou, opatřenou těžkými zátarasy, do
ulice Sušilova a volali na obyvatele: „Russen
sind schon da!“ („Rusi jsou už tu!“) Za nimi
přišel od rohu ulice Pod Oborou–Tyršova první
rudoarmějec a nepožadoval po obyvatelích
pití. Druhý den jich přišlo již mnoho a byli
„vožralí“. Žádali neodbytně: „Spirit Spirit“
(spiritus = kořalku). V tu dobu bylo většinou
mladé ženské pokolení poschováváno v kry-
tech anebo dobře uzamčeno. Kdo jedině držel
disciplínu, byli velice přísní ruští komandanti
(důstojníci). Ti podle potřeby drželi pistoli
v ruce a neváhali ji použít. Velitelem města se
stal prozíravý starší leutenant Alexej Trofimo-
vič Gončarev, který zakázal nalévání alkoholu
vojsku. Dle vzpomínek se rudoarmějci nekryli
a postupovali středem ulic. Do sadu na tehdej-
ším konci Tyršovy ulice před mlýnem dopra-
vili Rusové 150 mm houfnice a zakopali je. Ty
zahájily palbu na severovýchod. U paní řídící
učitelky Boudové zakopali v zahrádce těžký
minomet, který postřeloval Zlatou Horu.

Do pátku 27. dubna držel Wehrmacht pozice
na východě města, návrší Zlatou horu a Nadý-
máčkovu cihelnu i s pomocí pancéřů. Ráno
toho dne obešla další část Rudé armády Slav-
kov přes Oboru, ve které dodnes možno spatřit
okopy. Zaútočili v rojnicích na Zlatou horu
a na východ. Nad Zlatou horou směrem k vo-
dojemu padli tři němečtí vojáci a u cihelny
další. V prostoru nad cihelnou napadl osamo-

cený Messerschmidt Bf 109 G formaci bitev-
ních šturmoviků sovětského frontového letec-
tva. Po zásahu se jeden těžce poškozený letoun
zřítil před hospodu na Bučovické. Po přechodu
fronty nalezl ve vinohradech p. učitel Hanák
padlého rudoarmějce. Často se stávalo, že prů-
zkumníci na katastru byli nalezeni dlouho po
přejití fronty.  

Rudolf Klacek zaznamenal v Nemojanech
(Zpravodaj 2015): „Ustupující německé vojsko
říkalo, že bylo v bitvě u Slavkova a Rousínova.
Dne 27. 4. oddíl asi slabé roty odpočíval u hos-
tince. Hostinský slyšel jakýsi monotónní zvuk
a vyšel z krytu. Viděl, že celý houf německých
vojáků se modlí. V tom dal přišedší důstojník,

asi poručík, notně podroušený, rozkaz k ná-
stupu do bitevní linie. Tu vystoupil voják a hlá-
sil mu, že nastupovat nebudou, že nejsou
zvířata, aby sloužili za ,,Kanonenfutter“ (kanon
žrádlo). Důstojník chtěl odvážlivce zastřelit na
místě, ale bylo mu v tom ostatními vojáky za-
bráněno. Mnozí z nich sháněli civilní obleky.
Byli to Rakušané. Konečně odtáhli směrem na
Tučapy, část pak šla k Habrovanům“. 

Dle hlášení četnických stanic pro SNB
okresu z října r. 1945 na katastru města Slav-
kova padlo 17 sovětských vojáků a 2 důstoj-
níci. Německých vojáků dosud nezjištěný
počet. Nebyl veden seznam, byť měli dělené
identifikační známky. sestavil J. Seifert

Úmyslně neříkají pravdu ti, kteří tvrdí, že
v době pro Čechy a Moravu nejtěžší, v době
okupace, tak zvané „Německé Třetí říši“ v le-
tech 1939–1945, nebyli v našem národě sta-
teční lidé bojující za naši svobodu…

První část této kihy je věnována Josefu Re-
rychovi, umučenému gestapem v Kounicových
kolejích v Brně. Roku 1943…

Josef Rerych, rodák z Nížkovic zemřel kru-
tou smrtí německých katanů. Nezradil své spo-
lupracovníky s vědomím, aby Nížkovice
nepostihl osud Lidic či Ležáků…

Khiha rovněž připomíná ty nížkovické
 občany a jejich druhy ze slavkovského, bučovic-
kého a hodonínského regionu, které v němec-
kých koncentračních táborech zlikvidovali
nelítostní dozorci.

Druhá část publikace popisuje situaci v po-
sledních měsících okupace Čech a Moravy.

ZAPOMENOUT ZNAMENÁ NECHAT ZNOVU ZEMŘÍT…

Josef Koudelka: Dny naděje a smrti
Odhaluje méně známé události ke konci války
v moravském i českém prostoru…

Novou publikaci velešovického autora Josefa
Koudelky můžete zakoupit v knihkupectví Ska-
ličková–Pokorná na Palackého náměstí. Najdete
zde i starší dílo J. Koudelky – Cesta na králov-
ský trůn… Tento historický román z doby Jana
Lucemburského se postavou markraběnky
Blanky a markraběte Karla přenáší dějem na
hrad Špilberk. Oba v Brně často vzpomínali na
dobu, kdy byli Karel se svou matkou Eliškou
Přemyslovnou uvězněni na Křivoklátě. 

Další dvě části Bazar a Země se rozdělila
ztvárňují a přibližují historické období jak hu-
sitských válek na Moravě, tak i z doby uher-
ského tažení proti Turkům v roce 1601. 

Obě části se soustřeďují na málo známá fakta
a také osud lidí, kteří se v určité době podíleli
na dějinách našeho kraje… red.

Dny otevřených ateliérů
Slavkovská malířka Daria Novotná vás

v rámci Dnů otevřených ateliérů zve ve dnech
26. a 27. září od 10 do 17 hodin do svého ate-
liéru v areálu Destily ve Slovanské ulici 758 ve
Slavkově u Brna.

Do svého ateliéru v Tyršově 1014 ve Slav-
kově zve ve stejném termínu i Alena Slezáková.

Ustupující němečtí vojáci jsou připraveni položit talířové protipancéřové miny • Foto: archiv nástěnky ZŠ Komenského
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Toto číslo vyšlo 29. srpna 2015

Slavkovský pivovar

Datum                                       hod.     akce/místo konání pořadatel

1.–30. 9.    9.00–17.00   Slavkovské restaurování ZS-A, Vyšší odborná škola restaurátorská Brno
3. 9.–13. 12.                   Výstava o restaurátorské práci a obnovených předmětech ZS-A, VOŠ restaurátorská Brno
4. 9.                    20.00   Noc na Karlštejně – muzikálové představení na nádvoří zámku                         ZS-A, MK-promusic
5. 9.                    16.00   Slavkovská pípa
5. 9.–1 .11.                     Historické cukrárny – výstava o čs. cukrárnách v období první republiky ZS-A

17. 9.–1. 11.                     Řemesla a technika – výstava ze zám. depozitářů; vernisáž výstavy 17. 9. v 17 h. v Rubensově sále ZS-A
19. 9.           9.00–17.00   Václavský jarmark v zámeckém parku ZS-A
19. a 20. 9.             8.00   Výstava ovoce a zeleniny v SC Bonaparte (so 8–17, ne 9–17 h.) ZO ČZS
20. 9.                    15.00   Koncert pěveckého sboru Mladost v zámecké kapli ZS-A
24. 9.–1.10.  9.00–17.00   Zámecké svatební dny ZS-A
26. 9.                      7.30   Zájezd zahrádkářů na jižní Moravu ZO ČZS
26. 9.                    19.00   Z louže pod okap – divadelní představení SC Bonaparte
26. a 27. 9.  10.00–17.00   Dny otevřených ateliérů
                                        D. Novotná, Slovanská 758; A. Slezáková – Tyršova 1014

Zajímavé odpovědi přišly na hádanku z čísla
7/2015 SZ. Jsou jimi osobní vzpomínky lidí,
kteří byli nějakým způsobem s tímto domem
spojeni. Takto na dům vzpomíná Libuše Bár-
tová:

Na obrázku je obchod pana Josefa Viewegha
na Palackého náměstí. Josef Viewegh měl dva
syny. Josefa (Pepíka), který je lékař, a Ivara –
úředník na ředitelství Pramenu Brno. Nyní
jsou oba již v důchodu. Ve své prodejně měl
dost zaměstnanců i učňů. Jedním z nich byl
i Alois Pavézka, který se u něj vyučil a pracoval
jako aranžér této prodejny. Práce měl dost,
sedm výloh do náměstí, ale také celou pasáž –
nejen látky a obleky, ale také obuv. Byl to velmi
šikovný člověk ve svém oboru. Jelikož jsem ne-
mohla jezdit do aranžérské školy v Brně, učila
jsem se od něj – ovšem ve svém oboru – potra-
viny. 

Tento obchod zabíral celé přízemí. Napravo
od něj stál dům pana Konvalinky, kde se na-
cházelo vyhlášené lahůdkářství Oldřicha Ko-
řínka, klenoty a hodinářství Aloise Ziky
a kožešnictví a papuče paní Konvalinkové.

Nalevo se nachází dům JUDr. Waltra, kde
v přízemí bylo kožešnictví Jaroslava Kreizla
a dále kancelář JUDr. Waltra. U Konvalinků
ve dvoře bylo skladiště potravin O. Kořínka.
U Vieweghů byli dva krejčí – pan Malý a pan
Petráš. U Walterů bylo ve dvoře asi 8 menších
bytů a dílna-opravna pana Kreizla. Zveřejněná
fotografie obchodu pana Viewegha může být
asi z roku 1940–1945.

Znáte svoje město?
SOUTĚŽ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

Paní Olga Bláhová z Prahy píše: 
Tento dům se nachází na Palackého náměstí

naproti Panského domu. Já jsem tam už prodej
obleků nezažila, ale pouze látky, prádlo a ko-
berce. Paní Vieweghová tam zůstala prodávat
dál.

Tento dům v prvním patře, které je obytné,
dostal po rekonstrukci nová okna a výlohy dole
byly také upraveny. Vchod do bytové části měl
dalo by se říct podloubí, kde se dalo schovat
před deštěm a byly tam i výlohy. V nynější době
jsou tam již jen vrata.

Pan Viewegh prodával obleky, kabáty a kos-
týmy v Brněnské ulici. Nyní je tam masna. Celý
jeho obchod spadal pod Oděvy Brno a byl roz-
dělen na dvě části. Co si ještě pamatuji, tak
u Vieweghů bydleli Blažkovi a Kožouškovi.
Látky a prádlo se tam prodává stále.

KALENDÁŘ AKCÍ – ZÁŘÍ 2015

ZÁŘÍ
2. 9. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský Amber Ale 14%

(uvařeno v omezeném množství)
12. 9. (SO) Restaurace UZAVŘENA – svatba
27. 9. (SO) od 13 h restaurace UZAVŘENA – soukromá akce

Svůj příspěvek poslala i Arnoštka Vieweg-
hová, která je vzdálená příbuzná Josefa Vi-
ewegha:

Doc. PhDr. Josef Viewegh – autor řady psy-
chologických publikací žil v Brně, zemřel
11. 2. 2003, jeho žena PhDr. Marie zemřela
v letošním roce, žijí dvě dcery – Hana, která
má dvě děti, a Pavla. Ivar s rodinou žijí
v Brně.

Správná odpověď tedy zní: dům stojí na Pa-
lackého náměstí č. 69. V současnosti je zde
prodejna textilu paní H. Kudové.

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři
výherci: Elena Knotková, Olga Spáčil a Petr
Liškař ml., Kobeřice. Výherci si mohou u nás
v redakci (Brněnská 642) vyzdvednout knihu
dle vlastního výběru.

Dnešní hádanka:
Portál domu z roku 1609 najdete v his-
torickém centru města. Kde se dům na-
chází?

Svoje odpovědi pište mailem na adresu:
info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu Slav-
kovský zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov
u Brna. Z došlých správných odpovědí vylo-
sujeme tři výherce, kteří si u nás v redakci
mohou vybrat z naší nabídky libovolnou
knihu.

Na odpovědi čekáme do 18. září. red.



Centrum stomatologické péče, Tyršova 324,  684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 220 748, www.csp-csp.cz

Ordinace po MUDr. Ševčíkové na ulici Tyršova 324,
ve Slavkově u Brna, je po modernizaci opět v provozu. 

Ordinační doba se rozšiřuje na celý pracovní týden 
a v určené dny bude prodloužena do odpoledních hodin.

Objednávejte se v ordinaci nebo na tel. číslech: 

544 220 748
734 868 480

Registrujeme nové pacienty i rodiny 
s dětmi do naplnění kapacity.

www.csp-csp.cz

OZNAMUJE:
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Vyzkoušejte náš nový internetový

 kalkulátor oprav vozů ŠKODA!


