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Asfalt
Asi každý z nás začátkem léta

pocítil semaforem řízený provoz
na mostě přes obchvat města
u cukrovaru. Rovněž si každý
mohl všimnout, že dělníci ne-
opravili konstrukci, dilatace
a povrch mostu jako celek, nýbrž
jen dvě třetiny. Ano, toto je vý-

sledek komunikace mezi státními institucemi. Za-
tímco Ředitelství silnic a dálnic, coby vlastník
stavby, si vydalo povolení samo, nad železniční trať
jej Správa železniční dopravní cesty zatím nepus-
tila. Pro někoho úsměvné, pro druhého odstrašující.
A takových příkladů, kdy je městská samospráva
neprávem kritizována za chyby jiných je vícero. Ať
už jde o Povodí Moravy, Lesy ČR a jiné. 

Michal Boudný

Minitobogán, skluzavka v brouzdališti,
chrlič i trampolína. Městské koupaliště
letos oživily barevné atrakce pro děti.

Hravé prvky však nejsou jedinými novinkami,
které v horkých dnech zpříjemní pobyt u bazénů.  

Hned na úvod sezony jsme museli řešit havárii
zastaralého, propojovacího, potrubního systému
filtrace vody. Město uvolnilo ze svého rozpočtu
mimořádný víceúčelový příspěvek na celkovou
rekonstrukci. Systém nyní běží na plný výkon,
což je ostatně vidět i na kvalitně bazénové vody. 

V červnu plavčíci absolvovali čtyřdenní kurz
vodního dozoru s praktickým výcvikem použí-
vání záchranné páteřní desky, kterou jsme letos
taktéž nově pořídili.

Na začátku prázdnin jsme dětem za vysvěd-
čení na koupališti připravili překvapení. Instalo-
vali jsme malou skluzavku pro nejmenší přímo
do brouzdaliště a střední bazén je obohacený
o minitobogán. Na vše dohlíží fontánový delfín.

Děkujeme také společnosti Pegas-Gonda, která
zakoupila do dětské zóny velkou skákací trampo-
línu. 

Pro ty, kteří se rádi přesvědčí o teplotě vody
a vzduchu před tím, než vstoupí do vody, jsme na-
instalovali novou světelnou tabuli u plavčíkárny.
A aby prostor u bazénů připomínal ještě více vy-
hřátou pláž, doplnili jsme jej o další palmy ze zá-
meckého skleníku a zasázeli ještě více květin.

Více zábavy si můžete užít i u beachvolleybal-
lových kurtů – na středním písku je nafukovací
hřiště na vodní fotbal. 

Věříme, že zmiňované novinky v letošní sezoně
přilákají návštěvníky všech věkových kategorií. 

Koupaliště ve Slavkově u Brna má otevřeno
v sezóně každý den od 9 do 21 hodin. Od 14. 8.
do 20 h. Aktuální dění na koupališti můžete sle-
dovat na www.koupalisteslavkov.cz

Za TSMS a celý kolektiv zaměstnanců koupaliště
Petr Zvonek

Koupaliště
s novými atrakcemi pro děti

Slavkovské koupaliště • Foto: R. Lánský DALŠÍ FOTO NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ



Jethro Tull opět ve Slavkově!

Britská folkovo-rocková legenda Jethro Tull oslavila 22. čer-
vence svoji padesátku také v zámeckém parku ve Slavkově.
Frontman s píšťalou v ruce – Ian Anderson – si malé město poblíž
Brna oblíbil. Neopakovatelnou hru na jedné noze totiž předvedl
ve Slavkově u Brna již před osmi lety. Podobně jako tehdy i letos
přilákala tato světová legenda tisíce fanoušků. Letošní koncert
byl navíc obohacený o další hudební perlu – na pódiu vystoupila
skupina Stromboli, kterou lze navzdory její popularitě slyšet jen
sporadicky. Bára Basiková, Michal Pavlíček nebo Klaudius Kry-
špín dokázali, že o hudební talent zkrátka nelze přijít věkem. 

„Velmi mě těší, že zámecký park je využívaný pro velké kon-
certy, které svým uměleckým přesahem zapadají i do genia loci
naší památky,“ uvedla ředitelka zámku Eva Oubělická.

V letošním roce zámek čekají ještě čtyři velké hudební udá-
losti. 25. srpna vystoupí na nádvoří Vojtěch Dyk s B - Side Ban-
dem, první zářijový víkend se pak promění v muzikálovou scénu
pro představení My Fair Lady ze Zelňáku a Noc na Karlštejně
a 15. září zde vystoupí nejlepší český folklorní soubor Ondráš
s novinkou Náš svět. vs

Koupaliště
s novými atrakcemi pro děti

Slavkovské koupaliště • Foto: 2x R. Lánský

Koncert Jethro Tull v zámeckém parku • Foto: 4x archiv ZS-A
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(Dokončení ze str. 1) nic a dálnic. Pevně věřím, že se hodiny diskuzí
ukážou jako úspěšné. 

Další rozsáhlou stavebně-dopravní akcí je re-
konstrukce průtahu městem od ulice Špitálská
po konec ulice Bučovická. Nyní je na celý
záměr vyvěšen (mj. i na našich webových
stránkách), a účastníci řízení se tak mohou ve
lhůtě vyjádřit k záměru rekonstrukce, kde
kromě povrchu počítá Jihomoravský kraj coby
investor s okružní křižovatkou Slovákova–Čs.
armády pod náměstím a Bučovická–Slovanská
u staré benzinové pumpy. Za městem by potom
šla investice do podélných stání na Špitálské
a Bučovické a opravy chodníků. Pokud kraj
získá územní souhlas a stavební povolení do
konce roku, dočkáme se rekonstrukce v násle-
dujících dvou letech. Toto časově náročné po-
volení je nutné k čerpání zhruba stomilionové
dotace z evropských fondů pro infrastrukturu,
jejímž žadatelem je Jihomoravský kraj. Pamět-
níci si jistě vzpomenou, že to není tak dávno,
co hlavní tah na Slovensko vedl přes Palackého
náměstí, ulici Husova a dál. Bučovice na zázrak
ve formě obchvatu čekají dodnes. 

Dovolte mi, vážení spoluobčané, připome-
nout blížící se realizaci rozšíření chodníku před
poštou a městským úřadem, které jsem avizo-
val v jarních číslech tohoto periodika. Cílem

U silnice první třídy však ještě zůstaneme.
Zatímco nevíme, kdy se dokončí oprava zbytku
mostu na ulici Čs. armády, tak jistotou je, že
v krátkém čase se zakousnou frézy do povrchu
obchvatu v úseku cukrovar–Křenovická, kde
bude ŘSD opravovat mosty přes Litavu a Pro-
středníček a součástí díla bude i nový povrch,
na kterém se po téměř čtvrt století podepsal zub
času. Tato rekonstrukce si vyžádá další do-
pravní omezení ve městě, jelikož provoz bude
od Bučovic sveden právě na ČSA a Špitálskou,
zatímco od Brna se na Kyjov a Uherské Hra-
diště bude jezdit bez objížďky po silnici I/50. 

Do toho můžeme na podzim očekávat re-
konstrukci povrchu „Holubáku“, zatím však
bez vymístění kanalizačních šachet, jež jsou
v havarijním stavu, a není řidiče, který by před
nimi nekličkoval. Při budování této komuni-
kace se počítalo s jedním jízdním pruhem na-
horu a jedním dolů. Časem se vytvořily ve
směru na Brno dva stoupací pruhy a následkem
toho se jízdní pruhy posunuly ke krajnicím,
kde před úpravou poklopy ničemu nevadily.
Tyto připomínky jsou společně s podnětem na
větší kapacitu vyústění kanalizační odlehčo-
vací stoky z ulice Slovákova předmětem
spousty jednání s brněnským Ředitelstvím sil-

Asfalt
úpravy původního stavu je zabezpečit dosta-
tečný průchod pěších kolem této frekventované
budovy. Místo kolmého stání vznikne znatelně
menší počet podélných míst a zpoplatněné par-
kování se rozroste i před základní školou Ko-
menského, kde bylo doposud možné stát na tzv.
hodiny, jejichž význam mnoha řidičům zůstal
doposud utajen. Placené parkování bude mimo
frekventované časy příjezdu a odjezdu vozidel
se žáky místních škol. 

U některých řidičů, kteří jsou zvyklí zapar-
kovat téměř před vchodem výše zmíněných
institucí, to způsobí nervový kolaps, ale mo-
mentů, kdy se tudy nedá projít, přibývá. Nyní
se realizuje ulice Slovanská, do formy staveb-
ního povolení se dostává část ulice Nádražní,
projektuje se Malinovského náměstí a Jirá-
skova, budeme zadávat studii Sídliště Nádražní
a čekáme na cenové nabídky na chodníky na
Sušilově ulici. Toliko informací o liniových
stavbách, které se občanů města nejvíce dotý-
kají, a které byly, jsou a budou vždy terčem kri-
tiky vedení města a největší finanční zátěže
rozpočtu. 

Dovolte mi popřát vám pěkné dovolené a re-
kreace a Slavkovákům školou povinným po-
přát krásnou druhou polovinu prázdnin!

Michal Boudný, starosta města

Nová grafika, přehledné kulturní a sportovní
kalendárium, souhrnné informace pro občany
i turisty. Nejen tak budou vypadat nové webové
stránky města, které budou spuštěny během ná-
sledujících týdnů. Oficiální portál města bude
i nadále obsahovat informace o městě i elekt-
ronické služby městského úřadu (úřední deska,
objednání, stav žádostí apod.). Nový web je
i více zaměřený na servisní informace pro ob-
čany i turisty. Zveřejněna bude například aktu-
ální databáze zájmových organizací, restaurací
a ubytovacích zařízení. Přibudou také aktuální

tipy o kulturních i sportovních akcích nebo ob-
sáhlé foto a video galerie. 

„Webové stránky obsahují také adresář kon-
taktů, který chceme postupně aktualizovat a do-
plňovat. Proto uvítáme zpětnou vazbu od
občanů, podnikatelů a poskytovatelů služeb,
kteří mají možnost se na městském portále zvi-
ditelnit,“ uvedl starosta Michal Boudný. 

Nové stránky jsou také uzpůsobeny pro pro-
hlížení v mobilních telefonech a tabletech.
V budoucnu se počítá i s větším zapojením
slavkovských organizací, které budou mít čás-

Město bude mít nové webové stránky
tečný přístup do systému, aby si mohly napří-
klad samy vkládat akce pořádané pro veřejnost.

Správkyní webových stránek bude paní
 Veronika Slámová, které můžete zasílat své
podněty a materiály ke zveřejnění. Uvítáme na-
příklad pozvánky na akce, fotky a videa z usku-
tečněných akcí nebo podněty pro lepší
komunikaci s úřadem. Kontakt – veronika.sla-
mova@slavkov.cz.

Webový portál bude i nadále fungovat na adrese

www.slavkov.cz

žovatky ulic ČSA a Slovákova. V silnici by už
také neměla zavazet zaparkovaná auta, pro
která budou vybudovaná parkovací stání, vět-
šinou z částí travnatých zelených pásů. Parko-
vací stání by mohla vzniknout také podél
chodníku u hřbitovní zdi. Vzniknout by mohly
i nové přechody pro chodce s osvětlením a bez-
pečnostními ostrůvky, jeden například v ulici
Kollárova poblíž kruhové křižovatky, nebo
v ulici Bučovická poblíž ulice Havlíčkova. 

Z ulic Slovákova, Brněnská nebo Polní by se
také mělo vyjíždět bezpečněji díky nové úpravě
připojení komunikací. Zlepšit by se měla také
situace na ulici Slovákova při jižní straně podél
ubytovny, kde by měl být dobudovaný chybě-
jící chodník a parkovací stání. 

„Mám radost, že po Rousínovu a Bučovicích
má na kvalitní průtah městem šanci i Slavkov
u Brna. Tak zásadní rekonstrukce samozřejmě
nebude končit pouze u opravy samotné silnice
a navazujících objektů, ale měla by se využít
i k opravě poničených chodníků v dotčených

Kraj posouvá rekonstrukci průtahu městem
do další fáze. Připravuje projekt pro územní řízení

Řidiči, kteří se dnes přesouvají z jednoho
konce Slavkova na druhý, to zažívají často: auta
zaparkovaná v silnici, nepřehledné křižovatky,
neosvětlené přechody pro chodce i nebezpečné
nájezdy z vedlejších ulic. Protože v následují-
cích letech má Jihomoravský kraj šanci získat
peníze z evropských zdrojů na kompletní re-
konstrukci krajské silnice III/0501, chce posu-
nout projekt do další fáze – do územního řízení. 

„Dotčení majitelé nemovitostí tak mají příle-
žitost podat námitky a připomínky k připravo-
vanému projektu. Aby mohly být zohledněny
v detailnějším projektu, doporučujeme se sezná-
mit s dokumentací a podat podněty cca do 15.
srpna tohoto roku,“ uvedl Petr Lokaj, vedoucí
Odboru správy majetku, investic a rozvoje.

Hlavní myšlenkou rekonstrukce průtahu
městem je zklidnění dopravy na příjezdu do
města a zvýšení plynulosti a bezpečnosti v jed-
notlivých úsecích. Vzniknout by tak mohly dvě
kruhové křižovatky – v ulici Bučovická u čer-
pací stanice a místo stávající nepřehledné kři-

ulicích,“ uvedl starosta města Michal Boudný. 
Návrh projektu je zveřejněn na stránkách

www.slavkov.cz nebo v kanceláři vedoucího
odboru správy majetku, investic a rozvoje. Při-
pomínky k navrženému projektu můžou podá-
vat zejména účastníci budoucího územního
a stavebního řízení.

Projekt rekonstrukce průtahu městem je
v současné době podmíněný získáním dotace
z evropských fondů. Samotná realizace by se
pak mohla uskutečnit v letech 2019 nebo 2020.
Projekt bude zaštiťovat Správa a údržba silnic
JmK. vs

Kterých ulic se projekt průtahu týká

- Špitálská
- Kollárova
- Slovákova
- Spodní část ČSA
- Boženy Němcové
- Bučovická
- Částečně Brněnská, Polní, Havlíčkova
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

88. schůze RM – 26. 6. 2017
1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením za-

stupitelstva města č. 227/14/ZM/2016 ze dne 12. 12.
2016 rozpočtová opatření v předloženém znění

2. RM doporučuje ZM nezveřejňovat záměr prodeje
části pozemku parc. č. 1197/2 zahrada v k.ú. Slavkov
u Brna.

3. RM doporučuje nezveřejňovat záměr směny části
pozemku parc. č. 4213 v k.ú. Slavkov u Brna dle podané
žádosti.

4. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby kanalizační pří-
pojky na pozemku parc. č. 165 v k.ú. Slavkov u Brna, který
je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k bytovému domu
na pozemku parc. č. 116/1 v k.ú. Slavkov u Brna s panem
Ing. Radomírem Filipem.

5. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmínkách vy-
budování stavby na pozemcích města parc. č. 1341
a 1459/1 v k. ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo sta-
vebníka Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., Brněnská
410/13, 682 01 Vyškov, IČ 49454587 k realizaci prodlou-
žení vodovodního řadu, v předloženém znění.

6. RM ruší usnesení č.1767/78/RM/2017.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného

břemene – služebnosti s vlastníky dotčené nemovitosti
uvedenými v přiloženém návrhu smlouvy, kdy tito jako
povinní vlastníci bytového domu na ulici Brněnská čp.
1557, Slavkov u Brna, jsou povinni strpět umístění kame-
rového bodu na své nemovitosti, vše dle předloženého
návrhu smlouvy.

8. RM souhlasí s poskytnutím prostranství ve Svojsí-
kově parku na pořádání akce „Mini městečko Slavkov
2017“ Apoštolské církvi, KC Naděje Bučovice, Urbáškova
132, 685 01 Bučovice v termínu od 11. 8. 2017 do 12. 8.
2017. 

9. RM nesouhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
k stánkovému prodeji knih na parkovišti na ulici Boženy
Němcové.

10. RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zajištění
provozu a pachtu splaškové kanalizace v ulici Sadová se
společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská
410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém
znění.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o úhradě finanč-
ního podílu na vybudované veřejné infrastruktuře v ulici
Sadová s Ing. Jiřím Karkoškou v předloženém znění.

12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo
ze dne 21. 9. 2016 na akci: „Rekonstrukce atletického
stadionu Slavkov u Brna“ se společností Prostavby, a.s.,
Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130 dle předlože-
ného návrhu za podmínky schválení realizace 2. etapy
projektu rekonstrukce atletického stadionu dle tohoto ná-
vrhu v zastupitelstvu města.

13. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo na akci: „Rekonstrukce ulice Slovanská“ se společ-

ností Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno IČ: 48035599
dle předložené důvodové zprávy.

14. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek o tom, že nejvhodnější nabídka byla
podána uchazečem panem Ing. arch. Vojtěchem Menc-
lem, IČ: 665 87 280.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci
zakázky: „Dopravní infrastruktura ve vazbě na TEN-T, Dál-
nice D1 a propojení na silnici I/50 a I/54“ s panem
Ing. arch. Vojtěchem Menclem, IČ: 665 87 280 dle před-
loženého návrhu za podmínky schválení podání žádosti
o dotaci z IROP zastupitelstvem města.

16. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vý-
měna oken ve dvorním traktu budovy Městského úřadu
Palackého náměstí č. p. 65, Slavkov u Brna, 684 01“ se
společností SULKO s.r.o., Československé armády 981/41,
Zábřeh, 789 01, IČ: 47976969, v předloženém znění.

17. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání – místnosti č. 2.22 o výměře 13,23
m2, která se nachází ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova
č.p. 324, PSČ 684 01 Slavkov u Brna. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1
rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

18. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 12. 7. 2016 k bytu č. 5, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Alenou Čmielovou, ob-
sahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 30. 6. 2020 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 15. 7. 2013 k bytu č. 3, Úzká 643, Slavkov
u Brna, uzavřené s paní Barborou Ondrouškovou, obsa-
hujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
30. 6. 2022 za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.

20. RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor
o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov
u Brna, s panem Vojtěchem Šedým. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

21. RM schvaluje předložený návrh termínů a pro-
gramu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města
na II. pololetí roku 2017.

22. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci
projektu „Dětská prohlídková trasa Tajemství ztracené ko-
runy“ v rámci projektu Podpora rozvoje v oblasti kultury
a památkové péče v roce 2017, s Jihomoravským krajem,
IČ: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. 

23. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 Zámku Slav-
kov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění. 

24. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 Zámku Slav-
kov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění.

25. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předlo-
ženém znění. 

26. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předlo-
ženém znění. 

27. RM bere na vědomí informaci o navýšení mzdo-
vých prostředků pro zaměstnance ZS-A. 

28. RM schvaluje čerpání investičního fondu Technic-
kých služeb města Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, ve výši 29 230 Kč na doplatek kupní ceny vodních
atrakcí.

29. RM schvaluje Technickým službám města Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, převod finančních pro-
středků ve výši 350 000 Kč z rezervního do investičního
fondu.

30. RM schvaluje Technickým službám města Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace, čerpání investič-
ního fondu ve výši 350 000 Kč na úhradu opravy
technologie filtrace na koupališti.

31. RM ruší probíhající veřejnou zakázku na zajištění
dodavatele mobiliáře na akci „Přístavba ZŠ Tyršova“.

32. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky malého
rozsahu 3. kategorie na dodávku mobiliáře na akci:
„Přístavba ZŠ Tyršova“ – Vybavení mobiliářem dle ná-
vrhu zadávacích podmínek.

33. RM vydává nařízení města Slavkov u Brna o zpo-
platnění stání na Palackého náměstí ve Slavkově
u Brna, v předloženém znění.

34. RM vydává nařízení města Slavkov u Brna o zpo-
platnění stání na Komenského náměstí ve Slavkově
u Brna, v předloženém znění.

35. RM vydává nařízení města Slavkov u Brna o zpo-
platnění stání na parkovací ploše na ulici Boženy Něm-
cové ve Slavkově u Brna, v předloženém znění.

36. RM vydává Ceník parkovného za stání silnič-
ních motorových vozidel na vymezených úsecích
místních komunikací ve Slavkově u Brna, v předlože-
ném znění.

37. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města
v celkové výši 200 Kč v případě úhrady svozové sazby
typu M poplatku za komunální odpad za druhé ka -
lendářní pololetí roku 2017, a to pro osoby, které řádně
splnily svoji ohlašovací a registrační povinnost k pla-
cení poplatku za komunální odpad, a zároveň si řádně
 podaly Žádost o příspěvek na částečné pokrytí nákladů
na poplatek za komunální odpad – svozová sazba typu
M, kde uvedly pravdivé údaje, a zároveň za druhé po-
loletí roku 2017 řádně zaplatily poplatek za komunální
odpad formou úhrady svozové sazby typu M, a to ve
výši minimálně 400 Kč. 

38. RM schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvku
na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad pro druhé pololetí roku 2017. 

1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením za-
stupitelstva města č. 227/14/ZM/2016 ze dne 12. 12.
2016 rozpočtová opatření v předloženém znění

2. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem po-
zemku parc. č. 2735/3 ostatní plocha o výměře 538 m2

a části pozemku parc. č. 2733/12 ostatní plocha o vý-
měře cca 1825 m2 z vlastnictví města do vlastnictví spo-
lečnosti LIKO-S, a.s., sídlem U Splavu 1419, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 60734795 dle přiložené mapy za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1464-
40/2017, a to ve výši 240 Kč/m2 bez DPH. Daňové povin-
nosti budou splněny dle zákona. Náklady související
s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na
vklad, vypracování geometrického plánu, vypracování
znaelckého posudku) uhradí žadatel.

3. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
č. 19N17/58 se Státním pozemkovým úřadem, sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, jejíž

předmětem je užívání pozemku parc. č. 347/4 orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna v předloženém znění.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu s panem Martinem Šidlíkem, jejíž předmětem
bude obhospodařování pozemku parc. č. 1054 zahrada
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 1333 m2 dle přiložené
mapy za roční pachtovné ve výši 533 Kč.

5. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby plynovodní pří-
pojky a sjezdu na pozemku parc. č. 2213/1 v k.ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k ro-
dinnému domu na pozemku parc. č. 2431 v k.ú. Slavkov
u Brna s panem Martinem Krejčím.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností SKR Living, s.r.o.,
sídlem  Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 03552837 týkající
se pozemků parc. č. 1237/1, 1237/2 v k. ú. Slavkov u Brna
v majetku společnosti SKR Living, s.r.o. dle přiložené situ-

89. schůze RM – 17. 7. 2017
ace (stavba s názvem „Výstavba veřejného osvětlení na
ulici Příční a Kounicova“) v předloženém znění.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s Gas Net, s.r.o., sídlem Kliš-
ská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týka-
jící se pozemku parc. č. 2520, ostatní plocha, v k. ú.
Slavkov u Brna, v majetku města dle přiložené mapy
v předloženém znění.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400, týkající se pozemků parc. č. 2341/2, zasta-
věná plocha a nádvoří, a parc. č. 2676, ostatní ploch,
a v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené
situace (stavba s názvem „Slavkov, kabel příp. NN
Krčmář“) v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F.
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Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir Massow.
Úplné znění na www.slavkov.cz

17. zasedání ZM (2. část) – 19. 6. a 26. 6. 2017
1. ZM ruší své usnesení č. 227/14/ZM/2016/V, a schva-

luje realizaci a financování (z položky č. ORJ 40) 2. etapy
rekonstrukce stadionu ve sníženém rozsahu prací na
technologicky nezbytné minimum do výše spolupodílu
města k případné investiční dotaci z MŠMT.

2. ZM ukládá RM hledat dotační možnosti financování
II. etapy rekonstrukce stadionu.

3. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na pro-
jekt pod názvem: "Řešení dopravní infrastruktury území
správního obvodu ORP Slavkov u Brna ve vazbě na trasu
TEN-T – dálnice D1 a její propojení se silnicemi I/50

a I/54" dle podmínek a způsobu financování, 10% spo-
luúčast a předfinancování celého projektu. 

4. ZM bere na vědomí zápis č. 8 ze zasedání kontrol-
ního výboru.

5. ZM bere na vědomí zápis kontrolního výboru o pro-
vedené kontrole dne 8. 6. 2017 v příspěvkové organizaci
města Zámek Slavkov – Austerlitz.

6. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního
výboru konaného dne 24. 5.2017.

7. ZM souhlasí s podáním žádosti města o dotaci na
MŠMT z programu 133D531 na realizaci 2. etapy rekon-

strukce atletického stadionu vč. zajištění spolufinanco-
vání dle dotačních podmínek

8. ZM schvaluje realizaci 2. etapy rekonstrukce atle-
tického stadionu dle předloženého dodatku č. 3 smlouvy
o dílo ze dne 21.9.2016 ve znění následných dodatků se
společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice,
IČ: 27713130 a její financování z prostředků města Slav-
kov u Brna (ORJ 40 - OSMIR - Stadion, Projektová doku-
mentace rekonstrukce stadion).

Ocelová konstrukce rozhledny na pražském
Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky
65,5 m. Jen ze železa získaného z vyřazených
elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních
11 let předali k recyklaci, by se takových roz-
hleden dalo postavit 750. 

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství
dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo
ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspě-
lejším recyklačním technologiím se totiž daří
získat zpět a znovu využít kolem 90 % materi-
álů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Na-
příklad běžná mikrovlnná trouba je z více než
poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její
hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.

Elektrowin, který je největším českým kolek-
tivním systémem a zajišťuje během 11 let svého
působení zhruba polovinu tuzemského sběru
a recyklace, co představuje více než 17 milionů
spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden

za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát
vyskládat po obvodu státní hranice České repu-
bliky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně použí-

váme, se v českých domácnostech začaly zaby-
dlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně
třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo
to s vlnou masového připojování ke vznikající
elektrické rozvodné síti. 

Jepičí život mají naopak přístroje s paměťo-
vým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90.
let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi
rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v po-
sledních letech nahrazovány paměťovými médii. 

Některá elektrická zařízení, která jsme ještě
nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách,
se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně
kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro
domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech
20. století. Některé nesou dokonce stejnou
značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

Ucelený systém sběru a recyklace vyslouži-
lých elektrospotřebičů se ale začal rodit teprve
na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce
2005, tedy právě před jedenácti roky, kdy se do
české legislativy promítla tehdy nová evropská
směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče postupně pře-
staly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit

Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungo-
val dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze
pro televize, chladničky a zářivky, což byla
nová povinnost vyplývající z členství v Evrop-
ské unii.

Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta
odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho,
že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne.
Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž sku-
tečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny
znovu použít.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní sy-
stém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpraco-
vání, využití a odstranění elektrozařízení
a elektroodpadu všech skupin s hlavním zamě-
řením na velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od
svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého
působení na trhu, zrecykloval více než
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o cel-
kové hmotnosti více než 260 000 tun.

Zdroj: ELEKTROWIN
Odd. ŽP

A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, týkající se pozemku parc. č. 343/2 ostatní plo-
cha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené
situace (stavba s názvem „Slavkov, přeložka komunikace
Nerudova“) v předloženém znění.

10. RM schvaluje uzavření dohody o umístění kame-
rového systému s panem Miroslavem Moudrým, v před-
loženém znění. 

11. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
společnosti Slavkovský pivovar s.r.o., U Mlýna 1422, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 29313678 na Palackého náměstí
u městské kašny k umístění stánku s prodejem piva dne
22. 7. 2017 od 16 hod.

12. RM souhlasí s uzavřením předložené smlouvy
o souhlasu s realizací stavby na pozemku parc. č. 2817/4
za účelem osvětlení přístupové cesty, a to s Českou re-
publikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800
Praha 2, IČ: 69797111. 

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci pře-
kládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017
/00115 v rámci projektu: „Rekonstrukce ulice Nádražní –
hotel Florian“ se společností Česká telekomunikační in-
frastruktura, a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130
00 Praha 3, dle předloženého návrhu.

14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo z 27. 3. 2017 se společností Tocháček spol. s r.o.,

IČ: 44961367, Slovinská 36, 612 00 Brno, v rámci pro-
jektu: „Obnova fasád budov radnice čp. 64 a čp. 65 –
Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu.

15. RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě
o dílo na akci: „Rekonstrukce ulice Slovanská“ se společ-
ností Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno IČ:48035599
s předmětem dle předložené důvodové zprávy.

16. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „Pří-
stavba ZŠ Tyršova – Vybavení mobiliářem“, byla nejvý-
hodnější nabídka předložena uchazečem Mgr.
Františkem Vlasákem, DISTR služba škole Mikulov, Na
Jámě 82, 692 01 Mikulov, IČ: 49960822.

17. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na zakázku
„Přístavba ZŠ Tyršova – Vybavení mobiliářem“ s Mgr. Fran -
tiškem Vlasákem, DISTR služba škole Mikulov, Na Jámě 82,
692 01 Mikulov, IČ: 49960822 v předloženém znění.

18. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností WebSport Consulting service s.r.o., Dr. Svěráka 13,
680 01 Boskovice, IČ: 292 77 825 na administraci veřejné
zakázky na stavební práce v rámci projektu: „Rekon-
strukce silnoproudu a slaboproudu budovy radnice čp.65
Slavkov u Brna“.

19. RM schvaluje záměr společného nákupu energií
s příspěvkovými organizacemi města Slavkov u Brna pro-
střednictvím komoditní burzy.

20. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu
č. 4, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, s paní Jiřinou Kra-
hulovou, a to na dobu určitou do 30. 11. 2017 za smluvní
nájemné ve výši 60 Kč/m2.

21. RM bere na vědomí informaci o stížnostech poda-
ných za II. čtvrtletí roku 2017.

22. RM stanoví s účinností od 1. 9. 2017 celkový počet
pracovních míst a zaměstnanců zařazených do měst-
ského úřadu na 72 zaměstnanců.

23. RM určuje platy pro ředitelku Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, a pro ředitele Tech-
nických služeb města Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace, ve výši dle přílohy k této zprávě.

24. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace
spolku PC Austerlitz 1805, z. s., Čelakovského 552, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 26988518 ve výši 10 000 Kč na
mezinárodní turnaj v pétanque – GP Austelitz 2017.

25. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace se spolkem PC Austerlitz
1805, z. s., Čelakovského 552, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
26988518, v předloženém znění.

26. RM schvaluje služební cestu Bc. Michalovi Boud-
nému ve dnech 1.–4. 8. 2017 do Tatarstánu.

27. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, přijetí finančního daru ve výši 5000 Kč dle
předložené zprávy. 

Oprava kanalizace pokračuje
Vodovody a kanalizace Vyškov pokračují

s opravou kanalizace v oblasti kolem Bučo-
vické ulice. Od 1. srpna do 30. září si tak re-
konstrukce vyžádá kompletní uzavření ulice
Čapkova a od 4. září do 30. září pak částečně
i ulici Bučovická v délce téměř 340 metrů,
v levém jízdním pruhu. vs
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Zákaz kouření a používání elektronických
cigaret, značení:

- veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory
(vyjma stavebně oddělených prostor vyhraze-
ných ke kouření)

- nástupiště veřejné dopravy (prostor vyme-
zený anebo veřejně přístupný šířky 5m, délky
30m před a 5m za zastávkou)

- přístřešky a čekárny veřejné dopravy
- prostory dětského hřiště a sportoviště pro

osoby mladší 18 let
- dopravní prostředky
- vnitřní prostory zábavních zařízení (kino, di-

vadlo, sportovní haly, kulturní domy…) a spor-
tovišť

- vnitřní prostory provozovny stravovacích
služeb, vyjma užívání vodních dýmek

- zdravotnická zařízení
- školy, školská zařízení, provozovna péče

o dítě do 3 let věku, dětské skupiny…
Vlastník prostoru nebo provozovatel, kde je

kouření a používání elektronických cigaret za-
kázáno, je povinen osobu, porušující zákaz, vy-
zvat, aby prostor opustila.

Prostor, kde je kouření zakázáno, musí být
označen grafickou značkou „kouření zakázáno“
anebo „zákaz používání elektronických cigaret“
(vyjma prostor nástupiště, přístřešku a čekárny
veřejné dopravy).

Prostor ke kouření musí být označen značkou
„kouření povoleno“ a textem „zákaz vstupu oso-
bám mladším 18 let“, nesmí se zde zdržovat
osoba mladší 18 let a nesmí se zde zdržovat za-
městnanec v době výkonu své práce.

Prodej alkoholických nápojů povolen:
• prodejny, které jsou potravinářským podni-

kem*

• provozovny stravovacích služeb, provo-
zovny výrobce vína

• ubytovací zařízení 
• stánky pevné konstrukce s občerstvením

a stánky specializující se na prodej alkoholu
umístěné uvnitř stavby určené pro obchod

• příležitostný stánkový prodej na ochutnávce
vína a lihovin, na veřejnosti přístupných slav-
nostech, trzích, společenských a kulturních ak-
cích 

• Prodej alkoholických nápojů zakázán,
značení:

• Prostřednictvím prodejního automatu
• Zásilkový prodej, pokud není vyloučen pro-

dej osobám mladším 18 let (povinnost prodejce
před prodejem informovat spotřebitele o zákazu
prodeje osobě mladší 18 let)

• Osobám mladším 18 let a na akcích pořáda-
ných pro osoby mladší 18 let

• STÁNKY, vyjma stánku s občerstvením,

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek

stánků uvnitř stavby a příležitostného stánko-
vého prodeje na ochutnávce, slavnostech

• Veřejnosti přístupné sportovních akce (zde
pouze víno a alkoholické nápoje obsahující nej-
výše 4,3% obj. etanolu) 

Při příležitostném prodeji platí povinnost pro-
dejců lihovin hlásit celnímu úřadu konání akce
3 dny předem!

Místa, kde dochází k prodeji alkoholických
nápojů, musí být označena pro spotřebitele
zjevně viditelným textem zákazu prodeje oso-
bám mladším 18 let, osoba prodávající nebo po-
dávající alkoholické nápoje musí být starší 18
let, nejde-li o osobu připravující se na budoucí
povolání v gastronomii, hotelnictví…

Obec může obecně závaznou vyhláškou za-
kázat kouření a používání elektronických cigaret
na veřejném prostranství v blízkosti školských
zařízení a v prostorách vyhrazených aktivitě
osob mladších 18 let. Obec dále může obecně
závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoho-
lických nápojů na veřejně přístupných místech
nebo akcích, kam mají přístup osoby mladší 18
let, a dále omezit nebo zakázat prodej, podávání
a konzumaci alkoholu v určitých dnech nebo na
určitém místě v případě konání společenských
akcí veřejně přístupných.

Porušení ustanovení tohoto zákona se projed-
návají jako přestupky fyzických osob, právnic-
kých osob a podnikajících fyzických osob.
V případech určených zákonem lze uzavřít pro-
vozovnu, zajistit prodávané tabákové výrobky,
alkoholické nápoje a lihoviny, uložit propadnutí
tabákových výrobků, bylinných výrobků urče-
ných ke kouření a lihovin.

* Potravinářský podnik: veřejný nebo sou-
kromý podnik, ziskový nebo neziskový, který
vykonává činnost související s jakoukoliv fází
výroby, zpracování a distribuce potravin (naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 ze dne 28. 1. 2002, čl. 3 odst. 2).

Protože tento termín nerozlišuje míru zastou-
pení potravin v sortimentu nabízeném k prodeji,
lze ustanovení vztáhnout i na prodejny smíše-
ného zboží, kde potraviny nemusí tvořit převa-
žující sortiment, či prodejny suvenýrů, prodejny
nabízející doplňkově lokální potraviny, do-
plňkový prodej v trafice apod.

Upozornění!
Provozovatel potravinářského podniku je po-

vinen oznámit Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekci zahájení/ukončení výkonu
předmětu činnosti. Informace o tom, zda před-
mět činnosti spadá do potravinářského podniku,
lze získat přímo u SZPI anebo na webových
stránkách, sekce Dokumenty ke stažení, formu-
lář Registrace předmětu činnosti.

Odd. obecní živnostenský úřad

Dne 31. 5. 2017 nabyl účinnost zákon
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodli-
vými účinky návykových látek, který zrušil
dosud platný právní předpis č. 379/2005 Sb.

Zákon stanoví podmínky prodeje tabákových
výrobků, kuřáckých pomůcek, elektronických
cigaret a alkoholu a opatření s tím související.
Kontrolu dodržování povinností plynoucích z to-
hoto zákona vykonávají kromě jiných orgánů
veřejné správy též obce v přenesené působnosti
a obecní živnostenské úřady.

Prodej tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků a elektronic-
kých cigaret povolen je povolen:

• Prodejny:
- specializované na prodej tohoto zboží 
- potravinářský podnik*

-s převažujícím sortimentem denního tisku
• Provozovna stravovacích služeb
• Ubytovací zařízení 
• Stánky pevné konstrukce:
- s občerstvením, splňující podmínky pro pro-

voz stravovacích služeb dle zákona o ochraně
veřejného zdraví 

-s převažujícím sortimentem denního tisku
• Stánek specializující se na prodej výše uve-

deného zboží umístěný uvnitř stavby určené pro
obchod (obchodní dům, nákupní centrum)

• Prostředky komunikace na dálku (e-
shop), je-li vyloučen prodej osobám mladším 18
let (nutnost vybavení počítačovým systémem,
který elektronicky ověří věk kupujícího)

Prodej tabákových výrobků, kuřáckých
pomůcek, bylinných výrobků a elektronic-
kých cigaret je zakázán:

Osobě mladší 18 let
• Prodejní automaty, nelze-li zajistit ověření

věku kupujícího
• Prodejny s převažujícím sortimentem zboží

pro osoby mladší 18 let
• Na akcích určených převážně osobám mlad-

ším 18 let
• Zdravotnická zařízení, školy a školská zaří-

zení, zařízení soc. právní ochrany dětí, mimo-
školní výchovy, dětské skupiny

• Provozovna určená pro výkon živnosti „péče
o děti do 3 let věku“

• Dopravní prostředky s vyj. letadla
Způsob prodeje tabákových výrobků,

 kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků
a elektronických cigaret, značení:

- vyčleněné místo odděleně od ostatního
zboží

- umístěn zjevně viditelný text zákazu prodeje
osobám mladším 18 let

- prodávající musí být starší 18 let (vyjma
osob připravujících se na budoucí povolání v ob-
chodě, gastronomii, potravinářství, hotelnictví)

novým trávníkem. Oprava stála 1,5 milionu
korun, 80 procent hradilo ministerstvo země-
dělství, zbylých cca 300 tisíc korun zaplatilo
město Slavkov u Brna.

U rybníka bude opravený také výpustný ob-
jekt do retenční nádrže. Ten byl totiž již ne-
funkční a v zimě z něj dokonce vandalové
poničili a ukradli ovládací části. vs

Hráz rybníka je opravená
Velký rybník ve Slavkově u Brna již nebude

ohrožovat silnici I/50. Stavbaři totiž dokončili
opravy jižního břehu, který byl v havarijním
stavu. Rybník tak má kompletně opravenou
jižní hráz v délce přibližně 300 metrů. Práce
spočívaly v doplnění erodovaného zemního
materiálu, opevnění břehu lomovým kamenem
a upravením sklonu hráze včetně osázení břehu

Napouštění rybníka • Foto: archiv
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• Ve funkci místo-
starostky jste první
volební období. Co
se vám zatím poda-
řilo prosadit z va-
šich priorit a co
naopak čeká na své
řešení? 

Podařilo se najít
nový systém kontroly hospodaření města. Ne-
hodnotíme pouze podle toho, jak se procentu-
álně daří plnit rozpočet. Zajímá nás to, jak se
vyvíjí stav finančních prostředků, závazky a po-
hledávky. Pracujeme s platebním kalendářem.
Rozbory vychází z účetních výkazů automa-
ticky. Nejsou to jen excelové tabulky s vpisova-
nými údaji. Máme novou evidenci majetku,
kompletně zpracovanou v subsystému Vera.

Refinancovali jsme také staré úvěry a získali
možnost financovat dvě velké investiční akce –
oprava zámeckých valů a zdi – formou revolvin-
gového úvěru. To nám uvolní v průběhu dvou let
částku cca 40 mil. Kč na nové investice. 

• Opozice má s revolvingovým úvěrem prob-
lém. Jak to tedy má fungovat. 

Z Integrovaného operačního programu jsme
získali dotaci na opravu povodní poničené zá-
mecké zdi a zpevnění zámeckých valů v cel-
kovém objemu cca 120 milionů korun. Oba
tyto projekty jsou rozděleny na šest etap v prů-
běhu tří let. To vychází v průměru cca 10
mil. Kč na jednu etapu výstavby s výhledem,
že díky tendru bude cena ještě nižší. 

Po ukončení každé etapy nám dodavatelé vy-
fakturují provedené práce. Po zaplacení faktury
můžeme požádat stát o příslušný podíl dotace
– cca 90 %. Stát prozkoumá oprávněnost na-
šeho požadavku a po několika měsících (může
to trvat 4–9 měsíců) pošle požadovanou částku
na náš účet. To znamená, že po tuto dobu bu-
deme celou akci financovat. K tomu má sloužit
revolvingový, tedy krátkodobý provozní úvěr.
Jakmile nám přijde dotace, ihned úvěr zapla-
tíme. Tak se to bude dvanáctkrát opakovat a ve
výsledku nás to bude stát cca 130 tisíc na úro-
cích. Pokud tento způsob financí nepoužijeme,
musíme pozastavit investiční akce v objemu 40
mil. Kč. A to by byla škoda.
• Které investice máte v plánu v budoucnu
rozjet?

Prioritu mají samozřejmě rozjeté projekty
jako je rekonstrukce stadionu nebo přístavba zá-

kladní školy Tyršova. V příštím roce nás pak
čeká stavba cyklostezky na Hodějice. V plánu
máme i rozsáhlou rekonstrukci Koláčkova ná-
městí. Velké investice nás čekají i v případě, že
se spustí stavba opravy průtahu městem. Přes-
tože by ji financoval z velké části Jihomoravský
kraj, resp. evropské fondy, tak navazující stavby
jako jsou opravy chodníků, vybudování parko-
vacích stání apod. půjdou na vrub města. Oče-
káváme, že se půjde o částku přibližně 10
milionů korun. Připraveny máme i další pro-
jekty na opravu poničených komunikací. Nej-
blíže z hlediska připravenosti k tomu má ulice
Nádražní. Po ní by měly v dalších letech násle-
dovat ulice Malinovského a Jiráskova. 

• Když už jste zmínila problematiku rekon-
strukce stadionu. Jak je to s tou zamítnutou
dotací na stadion? Budeme se dívat několik
let na nedokončené a nefunkční sportoviště?

Otázka je na první pohled nepříjemná, ale na-
štěstí není tak tragická. Nebyli jsme tak naivní,
že bychom si mysleli, že dotaci stoprocentně
dostaneme. V rozpočtu máme dostavbu krytou
v plné výši – tedy 18 milionů. Můžeme tedy sta-
dion dokončit z vlastních prostředků. Je prav-
dou, že dotační program, ze kterého nám bylo
alokováno 12 milionů korun na dostavbu stadi-
onu, byl bez náhrady zrušen a nás to zaskočilo
a zamrzelo. Museli jsme se také smířit s tím, že
nově vypsaná dotační výzva ministerstva škol-
ství na předmětnou akci dotace čerpat neumož-
ňuje. Nicméně nyní pracujeme na podání nové
žádosti, která se zaměřuje na výstavbu skate-
parku a vybavení pro atlety. Navíc můžeme být
spokojení i s „vrabcem“, který nám zůstal

v městské pokladně. Kompletní obnova stadi-
onu totiž bude stát v součtu cca 45 milionů Kč,
z nichž téměř polovina je krytá z jiných než
městských rozpočtů – 15 milionů byla první do-
tace z MŠMT a dalších 6 milionů poslal JmK.
Výsledkem tak bude profesionální nádherné
sportoviště, které budou využívat nejen atleti,
ale zejména 1200 dětí ze slavkovských škol.

• Z čeho dalšího máte ještě radost?
Například z toho, jak jsme oslavili 600. vý-

roční udělení městského znaku, z Miniveletrhu
spolků a samozřejmě z přístavby Tyršovky.

• Existuje nějaká priorita, o které už teď
víte, že se vám minimálně v tomto volebním
období nepodaří naplnit?

Ona to nebyla priorita, ale postupně zjišťu-
jeme, že je nutné se nad tím systematicky po-
zastavit. Ukázalo se, že je velký problém ve
vztahu investičních projektů a veřejnou zelení.
Jako příklad uvedu projekt či studii na rekon-
strukci Jiráskovy ulice. Obyvatelům byly před-
loženy tři varianty možné trasy chodníků, aby
si vybrali tu, která jim nejvíce vyhovuje. Ale
ouha, ani jedna z variant neumožňovala vý-
sadbu nových stromů. Ty současné se totiž musí
vykácet, rostou přímo nad kanalizací, která se
bude kompletně vyměňovat. Jiráskova ulice by
tak byla úplně bez možnosti nové výsadby – ta-
ková slavkovská Sahara. Naštěstí se kolegové
dali přemluvit k vytvoření čtvrté varianty, která
z části výsadbu nových stromů umožní. Tak by-
chom mohli pokračovat i při jiných projektech.
Jsme jedno z mála měst, které má relativně
vyšší podíl zeleně. Tak ji prosím bezhlavě neli-
kvidujme, ale starejme se o ni. Jen ty nebez-
pečné stromy budou muset k zemi, to se nedá
nic dělat.

Chceme spouštět další investiční akce. Stadion nás neohrozí

Poskytovatel Finance (Kč)
dotace Cena projektu Dotace Spoluúčast
MŠMT stadion I 45 000 000 15 000 000 5 800 000 
JMK stadion I 6 050 000 
MŠMT stadion II 18 000 000 
JMK stadion II 150 000 

stadion celkem 45 000 000 21 200 000 23 800 000 
MZE rybník – břeh 1 600 000 1 280 000 320 000 
MŠMT ZŠ Tyršova – přístavba 38 000 000 25 000 000 13 000 000 
MK fasády radnice 4 000 000 1 800 000 2 200 000 
IROP ZS-A valy, výtah (2017–2020)* 56 665 501 50 998 951 5 666 550 
IROP ZS-A zeď, altán (2017–2020)* 57 390 685 51 651 617 5 739 069 
IROP cyklostezka (2018)** 22 000 000 19 000 000 3 000 000 

Celkem 224 656 186 170 930 567 53 725 619 
** předběžná hodnota projektu – dosud nebylo vysoutěženo
** dotace jen alokována, rozhodnutí ještě nebylo doručeno – realizace až v roce 2018

Přehled investičních dotací v letech 2015–2017

Rozhovor s místostarostkou Marií Jedličkovou o ekonomické
kondici města i o zamítnuté dotaci na rekonstrukci stadionu. 

Marie Jedličková

Práce na dráze stadionu • Foto: 2x L. Jedlička
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Darney – tábor čs. legií Kléber 1918–2017
V sobotu 24. června 2017 se ve francouz-

ském Darney uskutečnila vzpomínková slavnost
u příležitosti 99. výročí přísahy československé
střelecké brigády v táboře legionářů Kléber,
Francouzský prezident tehdy deklaroval právo
Čechů a Slováků na samostatný stát. Bylo mi
ctí a potěšením zastupovat naše město při této
události společně s muzikanty Zámecké de-
chové hudby a historikem Zámku Slavkov –
Austerlitz Mgr. Martinem Rájou, Ph.D.

Význam zmíněné historické události popi-
suje projev českého velvyslance ve Francii na
jiném místě tohoto zpravodaje. Smyslem mého
článku je přiblížit naši návštěvu partnerského
města a také 30 let spolupráce Darney a Slav-
kova u Brna. 

Zámecká dechová hudba v Darney – nejen
u pomníků

Francouzské partnerské město navštívila
slavkovská dechovka poněkolikáté. Poslední
vystoupení se uskutečnilo před čtyřmi lety, po-
prvé sem „Slavkováci“ vyrazili již v roce 1989.

Letos zahrála Zámecká dechová hudba na
několika místech v Darney a okolí. 

První hudební vystoupení se odehrálo na
„Place du jumelage“ (náměstí partnerství)
v centru městečka. Pamětní deska z roku 1987
zde připomíná partnerství našich dvou měst,
a tak zde položení kytice doprovodily tóny
slavnostní intrády.

Pokračovali jsme promenádním koncertem
v blízkosti radnice pro občany města, následo-
valo vystoupení na nedaleké hasičské zbrojnici.

Sobotní den patřil legionářskému výročí
a ceremoniím s ním spjatých. Alej Milana Šte-
fánika vede z Darney přímo k českosloven-
skému památníku. Zámecká dechovka touto

alejí nastoupila – při tónech českých pochodů.
Pomník byl na tomto místě vybudován hned
dvakrát – stavba z roku 1938 byla zničena na-
cisty, současný pomník byl odhalen v roce
1968.

Během slavnostního ceremoniálu přednesli
své projevy zástupci našeho státu, Slovenska
i Francie. Českou republiku zastupoval náměs-
tek ministra obrany Tomáš Kuchta a velvysla-
nec ve Francii Petr Drulák. 

Slavnostní ceremonii ukončily hymny Slo-
venska, Česka a Francie v podání hudebníků
Vojenské posádky Praha. Následující průvod
účastníků směrem k Darney doprovodila opět
slavkovská dechovka. 

Vládní i armádní zástupci Česka a Slovenska
si v následujících minutých připomenuli také
památku dvou československých prezidentů –
kytice a věnce s trikolorou ozdobili pamětní
desku T. G. Masaryka a pomník věnovaný Vác-
lavu Havlovi. Obě místa jsou na území Darney.

Česká muzika vytvořila příjemnou kulisu
dalšího programu, když naše kapela dostala
jasný úkol: hosté se zde musí „cítit jako doma
v Česku!“ Na recepci ve společenském sále
a pod okny Československého muzea se nabí-
zela česká kuchyně i pivo, z Moravy jsme do-
vezli víno i písničky. V přátelské náladě se zde
setkali oficiální představitelé všech dotčených
zemí i Češi a Slováci z krajanských spolků ve
Francii.

Recepce pro nás znamenala jen malou hu-
dební pauzu. Přesunuli jsme se k do domu s pe-
čovatelskou službou, kde jsme zahráli místním
obyvatelům, převážně seniorům. Společenská
večeře obohacená moravskými písničkami uza-
vřela naši návštěvu Darney.

Nedělní program měl jasné zadání – bez-
pečně se vrátit zpět do Slavkova. Za splnění to-

Slavkov a Darney letos oslavili 30. výročí družby
hoto cíle patří naše poděkování řidičům do-
pravce z Viničných Šumic.  

K úspěchu a dobré náladě na všech vystou-
peních Zámecké dechové hudby přispěla dobrá
nálada a skvělá spolupráce všech muzikantů ze
Slavkova a okolí. Díky!

Partnerství Darney–Slavkov u Brna
Uplynulých třicet let partner-

ství obou měst bylo naplněno
mnoha oficiálními a neoficiál-
ními aktivitami. Vzpomenu jen
některé – francouzština na zá-
kladní škole a v DDM pro děti,

které se pak účastnili se pobytu ve francouz-
ských rodinách a hostili francouzské děti ve
Slavkově. Obohacení činnosti některých spolků
díky kontaktům s francouzskými partnery.
„Dny francouzské kuchyně“ ve Slavkově, „Dny
české kuchyně“ v Darney. Návštěvy fotbalistů,
hasičů, myslivců, zpěváků, muzikantů… ně-
kteří Slavkováci mají přátele v Darney a okolí
dodnes.

Partnerství získalo ohlas i na celostátní
úrovni. 30. červen je od roku 2002 oslavován
jako Den ozbrojených sil ČR. Prezident Václav
Havel tento den vyhlásil na památku legionář-
ského slibu na návrší u Darney z roku 1918.

Bilance aktuálních aktivit na obou stranách
partnerství již tak bohatá není, dlouhodobě se
na ní z občanských spolků podílí pouze slav-
kovští hasiči se svými přáteli z Darney.

Plány další spolupráce jsme proto řešili
během naší návštěvy. Sešli jsme se – symbo-
licky – v prostorách Československého muzea.
Prioritou příštího roku bude příprava oslav 100.
výročí přísahy v táboře Kléber. 

Hynek Charvat,
radní města a člen Zámecké dechové hudby

Zámecká dechová kapela u památníku v Darney • Foto: archiv MÚ Společné foto v muzeu • Foto: archiv MÚ

Památník V. Havla • Foto: archiv MÚ Pietní akt u památníku V. Havla • Foto: archiv MÚ
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Vážená paní podprefektko, pane náměstku
ministra obrany ČR, pane velvyslanče Sloven-
ské republiky, pane starosto města Darney, zá-
stupce družebního města Slavkov, regionální
představitelé, pane tajemníku Československé
obce legionářské, generálové, důstojníci a vo-
jáci české, slovenské a francouzské armády,
představitelé česko-slovenských a francouz-
ských veteránských asociací, vážení veteráni,

milí hosté, dámy a pánové, již tradičně se schá-
zíme koncem června na tomto vrcholku na
okraji Darney, který má pro Českou republiku
z pohledu státnosti hluboký význam. Na pláni
u Darney nastoupilo 30. června 1918 na 6000
vojáků Československé střelecké brigády ke
složení přísahy a k převzetí bojového praporu
z rukou francouzského prezidenta Raymonda
Poincarého, za účasti tajemníka Českosloven-
ské národní rady dr. Edvarda Beneše. Slova
přísahy mají trvalou platnost: „Ve jménu naší
národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám
jako lidem i jako Čechům a Slovákům nejvýše
svaté, přísaháme, že bojovati budeme po boku
svých spojenců proti všem našim nepřátelům“.
Tajemník Československé národní rady Edvard
Beneš také oznámil před nastoupenými vojáky,
že Francie uznává nároky Čechů a Slováků na
samostatný stát. 

Dva dny poté se českoslovenští legionáři
přesunuli na západní frontu v Alsasku, Cham-
pagni a v Ardenách, aby zde bojovali po boku
jednotek francouzské armády, stejně, jak bojo-
vali ve Francii od zahájení 1. světové války
v roce 1914 v řadě jiných bitev (Arras, Belloy-
en-Santerre a další). Českoslovenští legionáři
svým odhodláním bojovat výrazně přispěli
k mezinárodnímu uznání a k legitimitě snah
o vznik samostatného československého státu.
O jejich bojovém nasazení svědčí citace z roz-
kazu 4. armády: „zanícení v útoku, houževnatí
v obraně, chladnokrevní pod nejprudší dělo-
střeleckou palbou“.   

I z tohoto důvodu je Darney více než jen Pa-
mátník. Již 15 let je to také privilegované místo
pro oslavu Dne ozbrojených sil České repu-
bliky, který byl ustaven prezidentem Václavem
Havlem v roce 2002. A v tento den si rovněž
připomínáme naše ženy a muže v uniformě,
kteří aktuálně slouží naší zemi po boku našich
spojenců v Afghánistánu, Mali, Iráku, Sinaji,
Kosovu a na dalších místech.

Nemohu nezmínit poděkování občanům
města Darney za to, jak nám pomáhají udržo-
vat tuto památku. V roce 1938 vzniklo na
zámku v Darney československé muzeum díky
starostovi Darney a senátorovi, panu André
Barbierovi. Po jeho smrti v péči a o další roz-
voj tohoto muzea pokračoval pan André Poirot,
který založil pro tento účel Společnost fran-
couzsko-československého přátelství a stal se
i členem městské rady a členem výboru pro
znovuobnovení památníku Kléber u Darney.
Pan André Poirot se stal rovněž iniciátorem
vzniku partnerství mezi městy Darney a Slav-

Lokální spolupráce dnes vytváří mezi našimi národy pevné pouto
P R O J E V  PA N A  P E T R A  D R U L Á K A ,  V E LV Y S L A N C E  Č R  V E  F R A N C I I ,  P Ř I  C E R E M O N I I  V D A R N E Y  V S O B OT U  D N E  2 4 .  6 .  2 0 1 7

kov u Brna v roce 1987. Tento rok, dnes a tady
tedy slavíme 30. výročí tohoto partnerství za
účasti představitelů obou měst a zámecké
hudby města Slavkov.  

Jak je vidět, malé městečko Darney je velké
svým významem pro Českou a Slovenskou re-
publiku a je příkladem přátelství a spolupráce
mezi národy. Dovolte mi proto, abych ještě
jednou poděkoval Francii, regionu Vosges
a městu Darney, že si můžeme společně dnes
připomenout tuto historii, která je významná
i pro budoucí generace. Jde o příklad toho, že
vzájemná mezinárodní spolupráce může vést
k úspěšnému cíli, a Česká republika, která se
v roce 1989 opět navrátila do společenství de-
mokratických a svobodných národů, tuto spo-
lupráci aktivně prosazuje. 

Dovolte mi, abych závěrem Vám všem po-
děkoval za to, co děláte pro uchování naší his-
torie a přátelství mezi našimi národy. Před
druhou světovou válkou byla moje země jed-
nou z deseti nejrozvinutějších zemí na světě.
Na tuto minulost se snažíme navázat a jakáko-
liv lokální spolupráce dnes vytváří mezi našimi
národy pevné pouto – o to pevnější, když je
konkrétní a propojuje odborníky. 

Tyto lokální spolupráce jsou ve skutečnosti
ta nejkrásnější věc, kterou můžeme udělat pro
zachování evropského ducha, pro vybudování
kontinentu sjednoceného díky přátelství, kon-
krétním projektům a sdílení společného dědic-
tví. Těší mne, že tato slova mohu pronést právě
zde, v Darney, které ztělesňuje přátelství mezi
Českou republikou a Francií. Ať je tedy tento
svazek stále pevný a Evropa dále zastává hod-
noty, pro které padli naši vojáci. 

Děkuji Vám za Vaši pozornost.Zámecká dechová kapela • Foto: archiv MÚ

Setkání s fracouzskými přáteli • Foto: archiv MÚ
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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

Festival moravských měst letos nabídl svým
návštěvníkům opravdu nevšední hudební pro-
gram. Během dvou koncertů, které se ve Slav-
kově uskutečnily, mohli posluchači obdivovat
nádhernou kombinaci tradičního pojetí barokní

hudby s moderními prvky, ať už se jednalo
o saxofon, jež doprovázel vokální kvarteto
v kostele Vzkříšení Páně nebo lidové hudební
nástroje kombinované se skladbami ze šlech-
tického dvora v Historickém sále na zámku ve

Concentus Moraviae – tradiční festival, netradiční zážitek
Slavkově u Brna. Dvacátý druhý ročník věno-
vaný tématu lidského hlasu a zpěvu nám před-
stavil špičku české scény i umělce z Itálie,
Maďarska či Polska. Už nyní se těšíme, čím
nás překvapí v příštím roce. ZS-A

Již jen několik týdnů nás dělí od dnů, kdy se
rozezní slavkovské nádvoří slavnými muziká-
lovými melodiemi v podání Městského di-
vadla v Brně. V pátek 8. a v sobotu 9. září
se můžete těšit na My fair lady ze Zelňáku
a Noc na Karlštejně. 

My fair lady je slavný americký muzikál,
který vznikl na motivy známé divadelní hry G.
B. Shawa Pygmalion. Dnes již klasický muzi-
kálový titul, který měl premiéru na Broadwayi

v roce 1956 vypráví známý příběh květinářky
Lízy Doolittlové, která projde proměnou v se-
bevědomou mladou dámu. Představení ve
Slavkově začne v pátek 8. září v 19.30 hodin.

Noc na Karlštejně je legendární český mu-
zikál. Jedná se o původní veselohru Jaroslava
Vrchlického, podle které později vznikl
i slavný film. Veselohra měla premiéru v Ná-
rodním divadle v roce 1884 a záhy se stala
velmi oblíbenou. Její věhlas ještě zesílil po

My fair lady ze Zelňáku a Noc na Karlštejně na zámku
roce 1973, kdy Zdeněk Podskalský natočil
stejnojmennou filmovou hudební komedii,
která je již součástí zlatého fondu české kine-
matografie. Představení Noc na Karlštejně
začne v sobotu 9. září ve 20 hodin.

Předprodej vstupenek probíhá v informač-
ním centru na Palackého náměstí 1. Vstupenky
si můžete zakoupit i z pohodlí domova z před-
prodeje, který probíhá na www.zamek-slav-
kov.cz. ZS-A

Již poosmé pořádalo chorvatské město Pag
ve dnech 22.–25. června Mezinárodní festival
krajky. Pašská šitá krajka je významným kul-
turním dědictvím, které je zapsáno jako pa-
mátka UNESCO. Právem. Historické vzory
této krajky se předávají z generace na generaci
a tato dovednost je znát i na nově vypracová-
vaných krajkách. Důležité je i to, že tato tra-
dice má své pokračovatele i v mladé generaci,
protože šitá krajka se zde učí již na základní
škole. 

Zástupci Slavkova u Brna, které je družeb-
ním městem Pagu, byli pozváni i na letošní fes-
tival. Celkem jedenáct států – Česká republika,

Francie, Itálie, Japonsko, Chorvatsko, Nizo-
zemsko, Rakousko, Ruská federace, Slovin-
sko, Švýcarsko a Velká Británie zde
představilo krajkářské práce zastoupených
škol, spolků i jednotlivců. Na výstavě převlá-
dala paličkovaná krajka – od přísně tradiční,
kterou předvedla zejména hostitelská země
a krajkářky ze Slovinska, až po extravagantní,
avšak velmi zajímavé kreace na švýcarském
stánku. Nepřehlédnutelná byla výstava ruského
krajkářského družstva, a to především svými
velkoplošnými díly. 

Slavkov reprezentovaly krajky Ludmily
Kreizlové a Vladimíry Zichové, která zde rov-

Slavkov u Brna a 8. mezinárodní festival krajky
něž předváděla vlastní paličkování. Nosným té-
matem letošní kolekce byla krajka ve spojení
s polodrahokamy. Návštěvníkům však byla rov-
něž představena česká škola paličkované a šité
krajky, která vzbudila zájem i u zúčastněných
krajkářek. Není bez zajímavosti, že uvedený
soubor vzorníků chtěla zakoupit zadarská firma,
zabývající se návrhy luxusních oděvů, na kte-
rých používá ručně paličkovanou krajku.

Na festivalu byla již tradičně velmi vstřícná
atmosféra a zdejším návštěvníkům byly město
Slavkov i zámek příznivě představeny i díky
prezentaci Davida Kučery ze ZS-A. 

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Koncert v Historickém sále • Foto: J. Sláma Soubor Solamente naturali • Foto: J. Sláma

Starosta Pagu Ante Fabianič oceňuje V. Zichovou • Foto: archiv MÚ Župan B. Longin a M. Boudný • Foto: archiv MÚUkázka krajek • Foto: V. Zichová
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Vojtěch Dyk & B-Side Band 
Již jen necelý měsíc nás dělí od jedinečného

koncertu, který se uskuteční 25. srpna od
20 hodin na nádvoří slavkovského zámku. Voj-
těch Dyk & B-Side Band, to je pojem, který je
v posledních měsících skloňován napříč celou
Českou republikou. Toto jedinečné těleso
právě totiž obráží Česká města se svým novým
programem. Na koncertech zazní z velké vět-
šiny nový repertoár, a to jak autorské skladby,
tak největší světové hity v novém aranžmá pro
B-Side Band. „Je to naše v pořadí již šesté
turné. Těším se na nové songy, nové kostýmy
i stage design. Pro mě osobně je to i taková malá
oslava desátých narozenin B-Side Bandu, které
v této sezoně slavíme,“ říká bandleader Josef
Buchta. Můžete se také těšit na luxusní stage de-
sign s barem a našlapaný repertoár TOUR 2017.

Vstupenky na koncert ve Slavkově u Brna
jsou k dispozici v předprodejní síti Ticket-
stream. vs

Kdo si hraje, nezlobí
Se stavebnicí si v dětství hrál snad každý.

Nyní se tato hravá interaktivní výstava českých
stavebnic pro celou rodinu na nějakou dobu
přesune i do prostor galerie v přízemí na
Zámku Slavkov – Austerlitz. Nebudou zde jen
vystavené exponáty, ale můžete si i pohrát
a stavět bez ohledu na váš věk od 1. srpna do
17. září 2017. Těšit se můžete na hernu s více
než tisíci díly stavebnic Seva, Seko, Disco,
Blok a Mosaic z produkce české firmy Beneš
a Lát. V interaktivní dílně si i rodiče jistě rádi
zavzpomínají na své dětské časy a využijí
možnost společně vytvořit originální stavbu.
Vstupné 50-40-30 (dospělý-důchodce-dítě) na
pokladně zámku. ZS-A

Tanec, dobrá nálada, stín stromů v zámecké
zahradě, zábava a aktivní odpočinek. To vše
jsme si užili poslední červnové nedělní odpo-
ledne. Za účasti taneční skupiny N-YOJ
a Edity Šujanové nám dobrovolníci z nezis -
kové organizace Brno for you představili méně
i více obvyklé sporty, které si vyzkoušeli jak
děti, tak i dospěláci. Pokud jste nedorazili, ne-
zoufejte. Přijďte si sportovní vybavení půjčit

individuálně. Za 20 Kč si na informačním cen-
tru ve Slavkově u Brna můžete vyzvednout na-
příklad sety na badminton, kroket, pétanque,
lukostřelbu, slackline, frisbee, finské kuželky
nebo žonglovací pomůcky.

Více informací o tom, jak půjčovna spor -
tovního vybavení funguje, najdete na
www.zamek-slavkov.cz v záložce návštěvník,
zámecký park. ZS-A

Sportovní den v zámeckém parku

Popelka na zámku 
Zámek Slavkov – Austerlitz opět uvede oblí-

benou pohádkovou prohlídku, která proběhne
v neděli 20. srpna. Pohádka o Popelce se ode-
hraje na prohlídkové trase zámku a nejen děti
s rodiči se tak mohou stát součástí tohoto krás-
ného příběhu. Délka této speciální kostýmované
prohlídky je přibližně 45 minut. Začátek pro-
hlídky je vždy v 13.30, 14.30 a 15.30 hod. Z dů-
vodu omezené kapacity je nutná rezervace
předem na tel. 544 227 548. Vlastní kostýmy
dětí jsou vítány. Těšíme se na vás! ZS-A

Sportovní den • Foto: 2x archiv ZS-A

Vojtěch Dyk • Foto: T. Kratochvil
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a to od 3. 8. do 25. 11. v OK galerii v prvním
patře zámku ve Slavkově u Brna.

Francouzské panenky „Suvenýr“ se začaly vy-
rábět po r. 1930, se zavedením placených dovole-
ných a následným rozvojem cestovního ruchu.
Jsou oblečené do autentických lidových krojů

Francie jak ji neznáte – panenky v krojích
a historických kostýmů Francie. Výstava ukáže
rozmanitost a krásu lidových krojů celé Francie,
Pařížanky v kostýmech z doby „Belle Époque“ aj.

Vstupné je jako obvykle 50-40-30 (dospělý-
důchodce-dítě). Těšíme se na vaši návštěvu.

ZS-A

Na svém uměleckém turné z Vídně do Polska
se ve čtvrtek 20. července vpodvečer zastavil ve
Slavkově přibližně 30členný balalajkový soubor
mladých hudebníků z ruské Jaroslavli. Soubor se
zaměřuje především na ruskou lidovou tvorbu,
ale ve svém repertoáru má i hudební díla z jiných
zemí, včetně děl známých světových skladatelů.

V hodinovém programu na nádvoří slavkov-
ského zámku proto kromě typicky ruských me-
lodií  zahrál i lidové písně z Bulharska, Mexika
a Kuby a také část „Čtvero ročních období“ od
Vivaldiho a několik skladeb J. Strausse.

Těžko vzpomínat, kdy jsme takové větší ba-
lalajkové těleso ve Slavkově viděli a slyšeli na-
posledy… a jestli vůbec někdy. Pro šedesát
přítomných posluchačů to byl určitě příjemný
a pohodový zážitek, vybočení ze všedních sta-
rostí a z hudby, která nás obklopuje v těchto
končinách. Nehledě k tomu, že si většina z pos-
luchačů trošičku osvěžila ruštinu, kterou diri-
gent souboru uváděl jednotlivé části programu.
V přednesených ruských skladbách kladl diri-
gent důraz na jejich dynamiku; superpiano se
občas bleskově přehouplo do hřmotného forte

Balalajkové ruské mládí na zámeckém nádvoří
a naopak. Nádvoří zámku zpestřily ruské lidové
kroje a lidové nástroje různých druhů, tvarů
a velikostí.  A nechyběly ani dvě „garmošky“ ,
xylofon, zvláštní „cimbál“ a samozřejmě sólová
zpěvačka, základní školou povinná žákyně s ty-
picky ruskou barvou hlasu, intonací a patřičným
účesem. 

Po bitvě tří císařů v roce 1805 se asi těžko na
slavkovském zámku ozvala nějaká balalajka.
Holt, časy se mění. V tomto případě naštěstí i ve
prospěch nevinné balalajky a lidových zvyků…

L. Jedlička

V pátek 30. června proběhl druhý ročník
Karibské noci na nádvoří Zámku Slavkov –
Austerlitz. I přes lehce nepříznivou předpo-
věď počasí vyšlo a akci navštívilo na 150 lidí.
Moderátor Jakub Mazůch již od začátku se

všemi přítomnými oprášil salsu a v rytmu ku-
bánské hudby, kterou mixoval DJ Mario, se
zábava držela ještě hodinu po půlnoci. Letošní
ročník oživilo také několik tanečních vystou-
pení, například tahitský tanec od skupiny

Ohlédnutí za Karibskou nocí
Warda nebo sólové vystoupení od Nelly Je-
dounkové.

Díky velkému zájmu a příjemné atmosféře
věříme, že by se akce mohla uskutečnit i příští
rok. David Kučera, ZS-A

Výstava Francie jak ji neznáte – panenky
v tradičních krojích a kostýmech Francie je vě-
nována všem, kteří mají rádi Francii, folklor,
panenky, hezké lidové kroje a historické kos-
týmy. Nenechte si ujít tuto výstavu, panenky
budou v České republice vystaveny poprvé,

Koncert souboru Feniks • Foto: 3x L. Jedlička

Karibská noc • Foto: 2x archiv ZS-A

Panenky v krojích • Foto: 4x archiv ZS-A
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Neděle 30. července, 21 hodin
ANDĚL PÁNĚ 2
V hlavních rolích příběhu, který se odehrává v adventním čase, se opět setkáme s oblíbenou dvojicí – andělem Petronelem a čertem
Uriášem v podání Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. Jejich věčné tahanice způsobí, že se vzácné jablko ze stromu Poznání zakutálí z nebe
na Zemi. A to už se Bůh opravdu rozzlobí. Petronel s Uriášem se ocitnou v malém českém městě v předvečer svátku svatého Mikuláše,
kdy jsou ulice plné čertovsko-andělského reje a mikulášského koledování. Režie Jiří Strach. Pohádka

Pondělí 31. července, 21 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 8
Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob je sice možné cokoliv, ale tohle je víc než
automobilové seskoky padákem, průlety aut mezi mrakodrapy, nebo tažení obřího trezoru ulicemi Ria. Rychle a zběsile 8 rozhodně nepojede
na neutrál. Na stranu zla přetáhla Doma legendární kyber-teroristka přezdívaná Cipher (Charlize Theron), která je stejně krásná jako nebezpečná.
Není tedy divu, že Toretto naprosto ztratil hlavu a vykašlal se nejen na Letty (Michelle Rodriguez), ale i na všechny staré kámoše. Akční

Úterý 1. srpna, 21 hodin
HLEDÁ SE DORY
V animovaném filmu od studií Disney • Pixar Hledá se Dory se na stříbrná plátna vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na
korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem
a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští ži-
vočichové. Pohádka/komedie

Středa 2. srpna, 21 hodin
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem
jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se roz-
hodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Komedie/ ČR

Čtvrtek 3. srpna, 21 hodin
T2 TRAINSPOTTING
Na počátku byla příležitost... a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton
(Ewan McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem. Čekají tu na něj: Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller)
a Begbie (Robert Carlyle). Očekávají ho i další staří známí: smutek, ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, touha, strach, výčitky,
heroin, sebedestrukce a smrtelné nebezpečí, ti všichni stojí ve frontě, aby ho uvítali a společně to všichni naplno rozjeli. Thriller

Pátek 4. srpna, 21 hodin
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série
napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Komedie

Sobota 5. srpna, 21 hodin
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel
Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za
starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Komedie / rodinný / ČR

Neděle 6. srpna, 21 hodin
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kou-
zelné místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake
pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a vý-
jimečná „podivnost“ může zachránit jeho nové přátele. Dobrodružný / fantasy.

Oldtimer nebyl.
Ať žije sraz automo -
bilových veteránů
v příštím roce!

Ten prostý fakt zní nešťastně: Oldtimer fes-
tival, jedna z nejvýznamnějších akcí, která
Slavkov dělá Slavkov, se v letošním roce ne-
uskutečnil. Dovolte mi však, abych se s vámi
podělila i o druhou stránku mince, která zní
optimističtěji.

Oldtimer festival byl již 24 let největší akcí
svého druhu ve střední Evropě. Šestnáct let
měl náš zámecký park tu čest hostit téměř
1200 automobilových a motocyklových ve-
teránů, které přišlo obdivovat na deset tisíc
návštěvníků. Bohužel nebylo vše tak pozi-
tivní, jak se mohlo na první pohled zdát. Přes-
tože Zámek Slavkov – Austerlitz byl
„prostým“ pronajímatelem prostoru, byl lo-
gicky spojován s akcí coby spolupořadatel
a „ten, kdo za vše může“. 

Když jsme se v loňském roce dozvěděli, že
zakladatel a ředitel akce je hledanou osobou,
tušili jsme, že nás čekají problémy. Nicméně
smlouva, která garantuje blokaci zámeckého
parku pro tuto akci do roku 2020, byla pode-
psaná s jiným subjektem s vlastním vedením
a jednatelem. Smlouva byla nastavená tak,
aby zavazovala oba partnery k dlouhodobé
spolupráci s vědomím, o jak prestižní akci se
jedná. Bohužel v tomto případě však její vy-
povězení bylo po právní stránce kompliko-
vané a plné rizik, do kterých jsme jako
příspěvková organizace města nemohli vstu-
povat.

Rozhodli jsme se proto pro radikální řez.
Tedy – nechat na organizátorovi, zda dostane
svých závazků, dát mu „šanci“ sraz uspořádat
tak jako každý rok. Stalo se to, co jsme oče-
kávali – organizátor nic nezajistil, neudělal
a o pořádání srazu veteránů v našem parku
tak přišel. Bohužel tak zámek připravil i o ne-
malé peníze. 

Věřím, že se mnou budete souhlasit, když
prohlásím, že Zámek Slavkov – Austerlitz
mnohokrát prokázal, že se nebojí pořádat
prestižní masové akce. A nebudeme si samo-
zřejmě chtít nechat vzít tradici, která zde po
šestnáct let zakořenila natolik, že jen má-
lokdo si dovede představit, že tak krásné se-
tkání lze uspořádat jinde.

Po letošní „přetržce“ můžeme začít příští
rok s čistým stolem. A to byl ten důvod, proč
jsme se rozhodli letos nepořádat nic polovi-
čatě. Děkujeme všem, kteří náš postoj pocho-
pili a těšíme se na to, že se příští rok opět
potkáme při nejkrásnějším srazu automobi-
lových motocyklových veteránů, jemuž bu-
deme hrdě vytvářet nádhernou kulisu
i zázemí.

Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří
se letos podíleli na koordinaci této „neexis-
tující“ akce. Možná z pohledu běžného ob-
čana se v sobotu 24. června neodehrávalo nic,
co by stálo za povšimnutí. Což byl také náš
cíl. Za faktem, že se vše odehrálo bez velkých
nepříjemností a zmatků stojí práce všech,
kteří nám při organizaci vyšli vstříc a po-
mohli nám zvládnout předpokládané těžkosti.

Eva Oubělická
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Vybíjená – postup do finále
V pondělí 22. května se na hřišti ZŠ Tyršova

konalo rozřazovací kolo soutěže školní mlá-
deže ve vybíjené „O putovní pohár DSO Ždá-
nický les a Politaví. Naše družstvo, složené ze
žáků 3. a 4. ročníku, se utkalo s družstvy ZŠ
Velešovice, ZŠ Ždánice a ZŠ Otnice. Tým ZŠ
Tyršova na domácí půdě zvítězil a spolu se ZŠ
Otnice postoupil do finálového kola, kde naši
žáci zaznamenali postupně výhru s Bučovi-
cemi a velmi těsnou prohru s Otnicemi. Poté
se utkali o třetí místo se žáky ZŠ Komenského
Slavkov v „oblíbeném derby“, ve kterém jsme
nakonec byli šťastnější a získali jsme tak bron-
zový pohár a mnoho drobností pro každého
člena družstva. Za účast a velkou bojovnost
díky všem hráčům! rp

Vyhodnocení výtvarné soutěže
Ve čtvrtek 1. června proběhlo vyhodnocení

výtvarné soutěže „Jak vykouzlit úsměv, aneb
stáří patří k životu“. Děkujeme pracovníkům
léčebny B. Braun za krásné ceny a pěkný pro-
gram, který měli pro malé výtvarníky připra-
vený. Oceněné děti si s rodiči, sourozenci,
zaměstnanci a klienty B. Braunu užily odpo-
ledne plné dobrot a zábavy. Blahopřejeme oce-
něným žákům za vzornou účast v soutěži:

Marian Jandl 3.A
Aneta Baštýřová a Monika Drápalová 6.A
Štěpánka Kocmanová 7.A
Gábina Floriánová 7.A
Adéla Menšíková 7.B ns

Dopravní výchova
V úterý 13. června navštívili žáci 4. třídy

dětské dopravní hřiště ve Vyškově. Děti si
nejdříve zopakovaly své znalosti ohledně
správného vybavení jízdního kola, dále pra-
vidla pro bezpečnou jízdu na kole a základní
pravidla silničního provozu. Poté jedna polo-
vina psala dopravní testy, druhá polovina vy-
razila do terénu na kolo zkoušet křižovatky
v praktické jízdě. Po asi hodině se žáci vymě-
nili. Všichni zúčastnění zkušebními testy pro-
šli se ctí a získali tak průkaz malého cyklisty.
Od slavkovského MÚ, odboru dopravy, jenž
finančně zajistil i autobusovou dopravu dětí
na dopravní hřiště a zpět, dostali drobný
dárek. Dětem přejeme mnoho šťastných kilo-
metrů na kolech. rp

Branný den
V úterý 20. června se uskutečnil v ZŠ Tyr-

šova branný den. Akce se zúčastnili všichni žáci
druhého stupně kromě deváťáků, pro které kaž-
doročně pořádáme týden pohybových aktivit.
Na čtyřkilometrovém okruhu bylo připraveno
pět stanovišť, na kterých si žáci postupně vy-
zkoušeli střelbu ze vzduchovky, zdolávání la-
nové překážky, řešení topografických úloh, hod
granátem na cíl a základy první pomoci. Plnění
jednotlivých úkolů učitelé bodovali. Nejvyššího
bodového součtu dosáhla třída VIII.B před
VII.A a VI.A. Vítězná třída bude odměněna jed-
nodenním zájezdem do brněnského VIDA cen-
tra v příštím školním roce. zšt

Týden pohybových aktivit učený pro žáky
devátých ročníků ZŠ Tyršova ve Slavkově
u Brna je realizován v rámci dlouhodobého
školního projektu Rovná záda a v rámci výuky
tělesné výchovy vždy na konci školního roku.

Letošním deváťákům přálo krásné letní po-
časí, takže všechny naplánované aktivity se
opravdu vydařily. Během jednoho dopoledne
si žáci vyzkoušeli základní prvky golfu. Další
den plavali a hráli plážový volejbal na místním
koupališti a poslední společné chvilky v rámci
vyučování prožili při turistické vycházce do
Vážan. Podle slov deváťáků se jim nejvíce lí-
bilo dopoledne na koupališti a rozhodně přejí
takto strávené poslední chvíle ve škole i dalším
devátým ročníkům.

Škola by na tomto místě chtěla poděkovat

vedení společnosti Austerlitz Golf Resort a in-
struktorovi Honzovi Jakoubkovi za vstřícnost,
ochotu a umožnění lekcí golfu pro žáky ZŠ
Tyršova v rámci výuky tělesné výchovy.

Hana Charvátová

Týden pohybových aktivit se vydařil

Ve společenském sále v Křenovicích proběhla
ve čtvrtek 22. června pod záštitou Místního akč-
ního plánu rozvoje vzdělávání polytechnická
soutěž Technika pro radost pro žáky 7. ročníku
základních škol. Osm dvoučlenných družstev si
postupně poměřilo síly ve čtyřech dovednost-
ních disciplínách. Nejdříve se pustili žáci do
skládání nákladního automobilu ze stavebnice
Merkur. Druhou disciplínou bylo sestrojení dře-
věného modelu středověkého katapultu podle
technického návodu. Poté proběhla zkouška jeho
funkčnosti. Další úkolem, který stál před soutě-
žícími, bylo sestavit elektrický obvod a pomocí
něho odvysílat signál morseovkou. Ve čtvrté dis-
ciplíně sestrojovali žáci opět podle technického

výkresu kovový závěs na potrubí. Pro zpestření
byla zařazena soutěž jednotlivců na čas ve sklá-
dání makety pistolí, které pořadatelům zapůjčili
učitelé z Integrované střední školy v Sokolni-
cích. Žáci naší školy dosáhli výborných vý-
sledků. V soutěži dvojic zvítězili Dominik
Jopek a Jakub Šidlík a na třetím místě skon-
čily Adéla Horáčková a Tereza Urbanová. V in-
dividuální soutěži ve skládání repliky pistole na
čas byla ze všech nejrychlejší Pavlína Plotěná.
Všem reprezentantům patří dík za předvedené
výkony. Je potěšující, že máme v naší škole
žáky, kteří jsou schopni se orientovat v technické
dokumentaci a není jim cizí manuální práce se
dřevem a kovem. zšt

Technika pro radost

V pátek 23. června nastal konečně vytou-
žený den všech žáků a studentů. Ráno převzali
svá vysvědčení a pak už nastaly tolik očeká-
vané prázdniny, na které se těšily nejen děti,
ale také jejich učitelé. Ti ovšem ještě týden při-
pravovali prostory pro spojení původní budovy
s novou přístavbou.

Pro žáky devátých ročníků byl tento den o to
významnější, že si převzali svá poslední vy-
svědčení na základní škole. Stejně jako kaž-
dým rokem se konala malá slavnost v krásném
prostředí Divadelního sálu na slavkovském

zámku. V deset hodin se zde sešli nejen nastro-
jení a najednou nezvykle vážní deváťáci a je-
jich učitelé, ale také rodiče a další příbuzní.
Nechyběli ani hosté z radnice – člen RM pan
Bc. Libor Eliáš a členka školské rady paní Ro-
mana Krchňavá.

Někteří z deváťáků si možná až nyní uvědo-
mili, že devět let na základní škole opravdu
končí a nastává nová etapa jejich života. A my
jim do ní přejeme hodně štěstí, úspěchů
a hlavně aby se jim líbilo na  školách, které si
pro další vzdělávání vybrali. zšt

Slavnostní ukončení školního roku

Dlouhodobý školní projekt Optimalizace po-
hybového režimu školy se zaměřením na pre-
venci a nápravu vadného držení těla v Základní
škole Tyršova ve Slavkově u Brna úspěšně po-
kračuje již devátým rokem. V rámci projektu je
velmi důležitá spolupráce s rehabilitačním pra-
covištěm B. Braun Omnia Slavkov u Brna. Zá-
kladním pilířem celého projektu je každoročně
odborně provedený kineziologický rozbor dr-
žení těla dětí, který provádí fyzioterapeutka Re-
nata Zrotálová. Na základě rozboru jsou děti
zařazeny do čtyř základních skupin. První sku-
pina jsou žáci s držením těla bez jakékoliv od-
chylky. Ve druhé skupině se u dětí objevují jen
lehké odchylky, převážně v podobě ochablých

svalových skupin. Do třetí skupiny jsou zařa-
zeny děti, u nichž se objevují náznaky skoli-
otických či kyfoskoliotických křivek. Čtvrtou
skupinu tvoří děti, u kterých je třeba kineziolo-
gický rozbor doplnit vyšetřením rehabilitač-
ního lékaře a na jeho základě zahájit vhodnou
rehabilitaci. Největší počet dětí na základě roz-
boru spadá do druhé a třetí skupiny. Drobné od-
chylky v držení těla mohou děti kompenzovat
v hodinách nepovinného předmětu Zdravotní
tělesná výchova.

V rámci projektu se daří včas podchytit pří-
padné odchylky v držení těla dětí a vhodným
způsobem zahájit a řešit jejich nápravu.

Hana Charvátová

Rovná záda

Děti zkouší golf • Foto: archiv školy
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No ona to úplně olympiáda nebyla. Bylo to
spíše sportovní dopoledne. Starší děti ze všech
tříd mateřské školy Zvídálek se poctivě připra-
vovaly, aby si mohly změřit síly v běhu na
30 m, hodu, skoku z místa a štafetě. Sportovali
jsme na krásném atletickém hřišti, které nám
bylo zapůjčeno ZŠ Tyršova – moc děkujeme.

Boje byly urputné a nejvíc to asi prožívaly paní
učitelky v roli trenérek. Troufám si říct, že už
tak v malých sportovcích byl vidět talent a na-
dání. Možná, že v budoucnu o některých dě-
tech uslyšíme, nebo si přečteme v novinách, či
uslyšíme v televizi. Ti nejlepší v každé disci-
plíně byli odměněni medailí a diplomem. Ale

Olympiáda už je za námi… Cože? Kdepak že?
odměnu si zasloužili všichni, kdo se snažili…
I ti nejmenší, kteří trénovali společně se star-
šími a svou malou olympiádu si udělali po tří-
dách v zámeckém parku a aleji. Radost ze
sportování a ze sladké medailové fidorky měli
úplně všichni.

p. uč. Jitka Krejčířová 

Je léto, zlátne obilí. Dny se srovnaly s nocí,
slunce září a hřeje víc než jindy. Uživatelé Cen-
tra denních služeb, kterými jsou senioři či
osoby se zdravotním postižením od 27 let, toto
období prožívají (s přizpůsobením svým mož-
nostem) aktivně. Pracovnice Centra mimo kaž-
dodenních běžných úkonů, jako jsou svoz do
zařízení, pomoc při zajištění stravy, hygieny,
cvičení a terapií pro uchování základních
schopností sebeobsluhy, také zprostředkovávají
kontakt se společenským prostředím formou
krátkých výletů. Tyto aktivity jsou vítaným
zpestřením všedních dnů. Areál, ve kterém
 charitní služba služeb sídlí, prochází staveb-
ními úpravami, a tak jsou výjezdy možností,

jak na chvíli uniknout ruchu zednických prací.
V měsíci červnu jsme se vydali na Mohylu

míru. Měli jsme možnost prohlédnout si mul-
timediální expozici nazvanou bitva tří císařů.
Zážitkem pro ty, kteří tu ještě nebyli, byla ná -
vštěva místní kaple s originální akustikou.
Další velmi oblíbenou aktivitou byl výjezd na
Urbánek. Toto místo má své osobité kouzlo,
pohled do kraje navozuje pocit nevšedního
prožitku a podporuje dobrou náladu. 

V měsíci červenci uživatelé Centra denních
služeb ve spolupráci s paní Olgou Zehnálko-
vou navštívili příjemné prostředí restaurace na
beachvolejbalovém hřišti v nedalekém areálu
slavkovského koupaliště. 

Letně prázdninové aktivity Centra denních služeb pro seniory
Tyto aktivity nejen obohatily všední dny, ale

také provokovaly ke vzpomínkám z dětství
nebo mládí a často vykouzlily úsměv na rtech
všech zúčastněných. 

Centrum denních služeb podporuje setká-
vání s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné situ-
aci, nechtějí nebo nemohou být doma sami
a mají chuť smysluplně prožít společné chvíle.
Máte-li doma seniora nebo osobu se zdravot-
ním postižením od 27 let věku a přáli byste si
službu Centra denních služeb využívat, můžete
nás kontaktovat přímo v areálu ve Slavkově na
ulici Polní 1444, případně e-mailem cds.slav-
kov@hodonin.charita.cz nebo na tel. 734 435
125. za CDS Eva Vávrová

Poděkování
V sobotu 24. června proběhly 14. babské hody, a to v duchu sloky písničky Babské hody dneska

slavíme a přitom se dobře bavíme… Bavili se všichni, my ženy, hosté na zábavě i celá kapela
 Sebranka. Děkujeme všem, kteří přispěli na zdárný průběh hodů, podnikatelům, přátelům, MÚ
a TS za vstřícnost při organizaci celé akce. Za kolektiv žen Marie Kostíková

Mini-městečko
Zveme všechny děti do našeho mini-měs-

tečka na prázdninový program města her pro
děti do 14 let. Akce se koná ve Svojsíkově parku
ve Slavkově u Brna v pátek 11. srpna 15–19
hod. a v sobotu 12. srpna 14–18 hod. Děti se
v „Mini-městečku“ formou hry se spoustou zá-
bavy a dalších akcí seznámí s hospodářským
koloběhem peněz a práce. Na různých stanoviš-
tích si mohou vydělat dětské „hrací“ peníze
(např. jako taxikáři) a na dalších stanovištích je
mohou zase utratit (třeba za výborný hot-dog).
Na konci celé akce proběhne vyhlášení vítězů
nejúspěšnějších občanů „Mini-městečku“. Přijď
a buď u toho! Těšíme se na tebe!

Letní noc
Druhá letní noc pod otevřeným nebem ve

valech slavkovského zámku se speciálním hos-
tem, legendární dívčí formací HOLKI. Nesmr-
telné hity, drinky, léto… U toho prostě nesmíte
chybět! Celou nocí 18. srpna bude hudebně
provázet DJ Peejay. Skupina HOLKI vystoupí
ve 23 hodin. Vstupné v předprodeji: 150 Kč
(zakoupíte v Zámecké restauraci Austerlitz od
25. 7. do 15. 8. 2017, každý den od 10 do 20
hodin). Vstupné na místě: 200 Kč. Akce se
koná od 21 do 2 hodin. V případě nepříznivého
počasí se akce uskuteční v Zámeckých kase-
matech.

Účastníci olympiády • Foto: 2x archiv školy

Stárky • Foto: archiv stárek



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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st       7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota    8–11 h.JIŽ 14 LET S VÁMI

Marie Zdražilová – 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
• doplňky stravy FINCLUBU

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

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

VÝSTAVBA BYT  
A RODINNÝCH DOM  
VE SLAVKOV  U BRNA

vyberte si sv j
VYSN NÝ D M

vyberte si sv j
VYSN NÝ BYT

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

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

dokumentací a normami
• být odborně způsobilou oso-

bou v oblasti BOZP a PO, 
• znalost MS Office
• pokročilá znalost AJ nebo NJ

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

 samostatnost

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

Co Vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní

společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zajímavou a perspektivní práci
• možnost osobního rozvoje v rámci

L&R Academy
• nástup možný ihned nebo dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity

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

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

 kolaudacích

Místo výkonu práce
Slavkov u Brna

Kontaktní osoba:
Löfflerová Marta
tel.: 544 425 632, mobil: 739 529 558
email: Marta.Loefflerova@cz.LRmed.com
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
www.lohmann-rauscher.cz 



Co by Vám nemělo chybět:
• min. SŠ – ekonomického směru
• znalost slovenského účetnictví

a slovenských účetních standardů
• znalost účetního programu SAP

 výhodou
• znalost MS Office
• mírně pokročilá znalost NJ nebo AJ

výhodou
• samostatnost, spolehlivost a schop-

nost rozlišovat priority
• schopnost týmové spolupráce
• komunikativnost, pečlivost

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

kandidáty / kandidátky na pozici

• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti

• pracovní poměr na dobu
 neurčitou 

• zajímavou a perspektivní práci
• možnost osobního rozvoje

v rámci L&R Academy
• nástup možný ihned nebo

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

Místo výkonu práce
Slavkov u Brna

Kontaktní osoba:
Löfflerová Marta
tel.: 544 425 632, mobil: 739 529 558
email: Marta.Loefflerova@cz.LRmed.com
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
www.lohmann-rauscher.cz 

VŠEOBECNÁ ÚČETNÍ
Co Vás na pracovní pozici
 očekává:
• účtování daňových dokladů
• zpracování mezd
• spolupráce na měsíční účetní

závěrce
• zpracování přiznání k DPH

a kontrolního hlášení
• práce vhodná pro absolventy

Co Vám můžeme nabídnout:

ZAJISTÍME VŠE
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
razítko • vizitky • propisovací formuláře •
letáky • katalogy

Pro zaslání nezávazné poptávky nás neváhejte
kontaktovat. Rádi se s Vámi setkáme i osobně.

BM typo, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661• www.bmtypo.cz
e-mail: info@bmtypo.cz, uzenac@slanecek.cz

BM typo, s.r.o.
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dře-
věná razítka. Razítka tradiční,
kulatá, datumovky, razítka
 velkých rozměrů atd. 

také o probíhajícím procesu před-
ávání firmy další generaci. Spolu se
svou manželkou, místopředsedkyní
představenstva Janou Musilovou, po-
děkovali všem zaměstnancům za
poctivou práci, bez níž by firma ne-
dosáhla dnešních skvělých výsledků.
Účastníci setkání si měli možnost
změřit své síly v nejrůznějších soutě-
žích, pobavit se na adrenalinových
atrakcích a využít ideální možnosti
v klidu si popovídat se svými kolegy.
Zájem byl také o komentované pro-
hlídky firmy. TZ

Společnost LIKO-S oslavila 25 let
V pátek 30. června se ve slavkov-

ském areálu firmy LIKO-S uskuteč-
nila vskutku rodinná oslava 25. výročí
založení slavkovské rodinné firmy
LIKO-S. Během odpoledne a podve-
čera si zaměstnanci firmy se svými ro-
dinami, přátelé firmy a hosté měli
možnost vychutnat přátelskou a vese-
lou atmosféru zahradní párty. Před-
seda představenstva společnosti Libor
Musil ve svém úvodním vystoupení
vzpomněl nejdůležitější mezníky his-
torie firmy, které znamenaly přede-
vším významné inovace. Zmínil se

Bez obav – nejsou potřebné žádné
předchozí zkušenosti. Vše, co bude
potřeba Vás naučíme! 

• Nábory SLAVKOV: do oddílu se-
beobrana pro děti (KM Kids Slav-
kov) proběhne dne 6. 9. 2017
v 15.15 hod. Oddíl je určen pro děti od
8-14let. Sebeobrana pro děti zahrnuje
techniky z Krav Magy, kung-fu, karate,
Jiu Jutsu a KickBoxu. Děti se budou
učit veškeré sebeobranné techniky,
pády, kopy, postoje, údery, základy ak-
robacie, sebeobrana proti útočníkovi
s nožem, nebo pistolí atp. Prioritní
techniky budou ze systému Krav
Maga, které jsou velice jednoduché jak
pro děti, tak dospělé. Každý trénink se
studenti zlepšují jak ve fyzické kondici,
tak psychické odolnosti. Zásadou je,
aby se každý naučil adekvátně reagovat
na verbální i neverbální útok, obranu
proti jednomu i více útočníkům, se
zbraní i beze zbraně. 

• Nábor do oddílu Krav Maga
Seal/Austerlitz – Sebeobrana pro-
běhne dne 12. 9. 2017 v 17.30 hod.
Oddíl Krav Maga je určen pro zájemce
od 15 let. Základní kurz je v trvání
dvou měsíců a po složení zkoušky lze
pokračovat do vyšší navazující sku-
piny. 

• Nábor do oddílu Kick boxing –
Pro zájemce od 15 let – pod vedením
trenéra Petra Smejsíka. 

Trénink bude každý pátek od 18 hod.
První trénink v pátek 1. září 2017. 

• Nábor do oddílu Sebeobrana pro
ženy a dívky (KMWomen) 12. 9. 2017
v 19 hod. a je určena pouze pro ženy
a dívky od 12 let. Kurz je určen pro
všechny holky, které se chtějí naučit,
popřípadě zdokonalit v sebeobraně

proti útočníkovi, a to i se zbraní. Pod ve-
dením certifikované trenérky Kristýny.

• Výše uvedené nábory proběhnou
v Akademii Bojových Umění, Čs. ar-
mády 347, Slavkov u Brna 

Nábory Vyškov: Krav Maga Seal-
Vyškov 

Nábor do oddílu Krav Maga Kids-
sebeobrana pro děti VYŠKOV 

• Nábor do oddílu Krav Maga Kids-
sebeobrana proběhne dne 11. 9. 2017 ve
středu v 15.30 hod. Tréninky budou
v pondělí a ve středu od 15.30 do 16.30 h.
Oddíl je určen pro děti od 8–14 let. 

• Během školního roku nebude
možné přijímat nové žáky do sebe-
obrany pro děti/Krav Maga Kids 

Nábor do oddílu Krav Maga Seal/
Vyškov proběhne dne 11. 9. 2017
v 17.45 hod. na adrese Palánek 476/75
Vyškov (boční vchod od sídliště). Oddíl
Krav Maga je určen pro zájemce od 14
let. Základní kurz je v trvání dvou mě-
síců a po složení zkoušky lze pokračovat
do vyšší navazující skupiny. 

Do žádného oddílu nejsou nutné
žádné předchozí zkušenosti. Tak jako
každý rok připravujeme pro všechny
studenty ABU různé semináře/works-
hopy jako je například: použití telesko-
pického obušku, střelecký seminář se
zaměřením na nošení, držení a použití
střelné zbraně se střelbou mířenou i re-
flexní, přepadení ve vozidle, zahraniční
výlety spojené se seminářem v Anglií
nebo USA a mnoho dalších a to i se za-
hraničními mistry bojových sportů
a umění. 

Veškeré informace včetně přihlášek
naleznete na www.kravmagaseal.com
FB:krav Maga Seal System 

Petr Hlaváč, Head instructor

Nábory do Akademie bojových umění

Likos-S slaví 25 let • Foto: archiv firmy

Účastníci kurzu • Foto: archiv 
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

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

PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

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

Tel. 737 867 922

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci
pátek 18. srpna do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

NOVĚ OTEVŘENO!
Hradební 1441 (bývalá prodejna 

zdravé výživy)

• značkové psací soupravy • dárková
balení pochutin • karibské rumy,
vína, originální čokolády a další

ORIGINÁLNÍ DÁRKY

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Přijmeme

(1–2x týdně odpoledne)

TEXTIL ZDEŇKA
Tel. 737 867 922

PANÍ NA VÝPOMOC

Vzpomínka
Miloval život a chtěl tu s námi být. Přišla nemoc zlá a musel odejít.

Dne 23. července 2017 tomu budou dva roky, kdy ve věku 45 let
podlehl těžké nemoci pan

PETR ZÁSTŘEŠEK

Vzpomíná maminka a celá rodina.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 20. července 2017 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR MAZAL

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

Vzpomínka

Dne 23. července 2017 by oslavil 95. narozeniny náš milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček, pan 

V L A D I M Í R  M A JÁ R E K

S láskou vzpomíná syn s rodinou.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2017 uplynulo sedm smutných let,
kdy nás navždy opustila paní

HANA VINKLÁRKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcera s vnoučaty.

Vzpomínka
Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovy hladívala,

a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely.

Dne 19. července 2017 uplynul rok, kdy nás navždy opustil pan

JA N  V R Á N A
Kdo jste pana Jana Vránu znali, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami.

Blahopřání
HODNĚ ŠTĚSTÍ!

ČAS – ten pořád někam spěchá mílovými kroky.
Nikoho z nás nevynechá, když přičítá roky…

Dne 27. července 2017 oslavila své krásné
70. narozeniny naše maminka a babička, paní

HANA KUDOVÁ

K životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí, lásky a životní
spokojenosti přejí syn Jirka a dcera Jitka s rodinami.

Blahopřání

Dne 15. července 2017 oslavila 80. narozeniny
paní 

ZDENA ZVONKOVÁ

Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
přeje celá rodina.

Austerlitzman aneb
Triatlon pro každého...

Zkoušeli jste někdy triatlon? Tedy soutěž,
která spojuje plavání, jízdu na horském kole
a běh? Chcete být 10% železný muž nebo že-
lezná žena? Rádi bychom vás pozvali na Aus-
terlitzmana, triatlon pro děti a dospělé, který
pořádáme na koupališti, golfovém hřišti
a v oboře ve Slavkově u Brna v sobotu
26.8.2017. Startovat mohou děti od 6 let a do-
spělí bez omezení věku.

Přihlásit se je možné na www.austerlitz-ad-
venture.cz, kde najdete i bližší informace
a propozice závodu. Všechny vás zveme okusit
tento nádherný a náročný sport.

Kluci z Austerlitz Adventure
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Pavel Řičánek (1949) 10. 7.Vzpomínka

Dne 23. července 2017 by se dožil 95 let pan

FRANTIŠEK OPLUŠTIL

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Milada a Jana s rodinami.

Vzpomínka

Je těžké uvěřit, že dne 1. srpna 2017 uplyne již 10 let,
kdy zemřela moje dcera a maminka dvou dětí, paní

ZLATKA RŮŽIČKOVÁ

Děkujeme všem, kteří v tento smutný den vzpomenou s námi.
S láskou maminka, syn Zdeněk a dcera Veronika 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 2017 uplyne šest let, 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.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi…

Dne 29. srpna 2017 by se dožil 90 let pan

M I L A N  PAV É S K A
Dne 31. července 2017 uplynulo 25 let od jeho úmrtí.

Vzpomínají dcery s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenete s námi.

Vzpomínka

Dne 12. srpna 2017 uplyne 20 let, co nás navždy opustila paní

ELIŠKA KUBÍČKOVÁ

Prosíme všechny, kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a syn s rodinou.

Vzpomínka

Dne 13. srpna 2017 uplyne první smutné výročí úmrtí
naší milované dcery, sestry, manželky, maminky a babičky, paní

ILONY SVOBODOVÉ
rozené Krejčí

Všichni, kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte se zarmoucenou rodinou.

Vzpomínka

Dne 4. srpna 2017 uplynou tři roky, 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 22. srpna 2017 to budou již tři smutné roky, kdy nás neučekávaně

opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VRATISLAV MALÝ
Zároveň si dne 14. srpna 2017 připomeneme jeho nedožité 86. narozeniny. 

S láskou stále vzpomínají manželka Libuše
a děti Vladimíra a Vratislav s rodinami.

Děkujeme všem, kteří uctí jeho památku s námi.

INZERCE

MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.

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

SHÁNÍM byt v dobrém stavu – Slavkov
u Brna, Rousínov, Újezd u Brna, Šlapanice
a okolí. Tel. 728 901 841.

NABÍDNE mi někdo ke koupi domek k trva-
lému bydlení do 30 km od Brna. S opravami
počítám. Tel.: 721 387 897.

PRODÁM zahradní branku, cca 150x90 cm
a zahradní plastový stůl. Tel.: 604 222 628.

MLADÁ rodina hledá spolehlivou paní na úklid
domu ve Slavkově u Brna. Tel.: 604 222 628.

PRODÁM ovocný sad se zděnou chatkou
ve Slavkově u Brna v lokalitě pod Urbánkem.
Tel. 728 713 478.

Změna termínu koncertu
Pěveckého sboru Mladost 

Omlouváme se všem našim posluchačům.
Koncert, který se měl uskutečnit v neděli 24.
září v 15 hodin v zámecké kapli, je přesunut
na neděli 8. října ve stejném čase – tj. v 15
hodin, ve stejném prostoru zámecké kaple.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši
návštěvu Ilona Zyková

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle v 8.30, večerní o prázdninách v 19.00, úterý
v 18.00 bohoslužba 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. 

13. 8. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30.
15. 8. Panny Marie Nanebevzaté.
15.–20. 8. Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
26.–27. 8. Návštěva mládeže z Polska (Světové dny

mládeže 2016).
27. 9. Hody v Hodějicích.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo se
 domluvte na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587,
rkf.slavkov@biskupstvi.cz, www.farnostslavkov.cz.

Mladost • Foto: archiv
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Motoklub Austerlitz informuje

Vážení čtenáři, ve dnech 20. a 21. 5. jsme
navštívili 55. ročník legendárních 300 zatáček
Gustava Havla. Poprvé za mnoho let bylo dost
času navštívit a pozdravit desítky dlouholetých
závodníků, mechaniků a fandů. Poprvé jsem
navštívil okruh v roce 1963, jelo nás pět s řidi-
čem J. Ludvíkem v jeho Spartaku. Největší
slávu jsme zažili v roce 1966, kdy Jarda Ludvík
půjčoval svůj stroj Jawu 250 zvanou Banán
Adolfu Gorusovi z Opavy. Ten připravil divá-
kům neskutečnou podívanou. Byl to on, Jan
Novotný a Mirek Špak – tovární jezdci Jawa.
Po startu se všichni tři vzdálili jezdeckému poli
s 36 jezdci a sváděli neskutečný boj. Nakonec

Adolf porazil oba fabričáky na soukromé mo-
torce s koly z kývačky, řádný dvojklice s vel-
kým chlazeným bubnem. Bylo to neskutečné
překvapení. Po závodě mu na přání obou
jezdců a pana Kročky sundali válec a i Fr.
Šťastný kroutili hlavou, sundaný válec bez šu-
plery, nebyl to protest, ale zvídavost. V roce
1966 se stal vicemistrem tř. 250. Jeho bratr An-
tonín namontoval karburátor mírně na křivo,
nízká hladina, motor byl jak břitva, jezdil první,
ale jen do 7. kola. Díky chudé směsi motor jel,
ale zadřel se. Díky bratrově hlouposti o titul
mistra republiky přišel.

Nyní se vrátím do současnosti. Je to nesrov-

Motookénko
natelné – nynější časy a časy např. z roku
1963, G. Havel zajížděl 2,56,2, průměr 105,2
km/h na Jawě OHC. Letos Marek Červený
(nejlepší jezdce současnosti) ve třídě nad 1000
jel 2,17,3 a průměr 135 km/h. Za 55 roků ta-
kový rozdíl, i když okruh je pořád stejný. Závod
jsme sledovali v zatáčce č. 2. Je to levá a hned
eso pravá lesem dolů do města. Před nedělním
hlavním závodem bylo krásné představení „sta-
rých závodníků“, kteří jsou zváni do Hořic, kde
stráví se svými rodinami pěkný víkend. Je to
jediný okruh, kde se na staré pány myslí. Byl
to opět krásný víkend, který díky těmto závod-
níkům opět oživil mé vzpomínky. J.M.

Hezké léto, vážení motocykloví příznivci!
Prázdniny, dovolená a cestování patří k sobě.
Otáčkoměr cestovní sekce motoklubu teď běží
v červeném poli. Sotva stačíme mezi jednotli-
vými vyjížďkami vybalit a uspořádat jezdecké
zážitky. Z desetidenního putování do Říma jsme
se vrátili 9. července. Projeli jsme divokými
skalami Dolomit i učesanou krajinou toskán-
ských vinic a farem. Obdivovali tisícileté stavby
starého Říma i supermoderní budovu muzea
automobilů Ferrari, horské zasněžené štíty i ke
dnu moře klesající Benátky. Cestou přes Alpy
pršelo, motorkářská výstroj nestačila pořádně
vyschnout, a už míří výprava klubových cesto-
vatelů na Mariazell. V okamžiku, kdy čtete
tyhle řádky, se jejich motocykly proplétají sil-
nicemi rakouských Alp. Kromě relaxace si vý-

letem připomínáme kulaté výročí narození
Marie Terezie. Císařovny, vévodkyně, královny
a osobnosti spojené s Václavem Antonínem
Kounicem, tím tak trochu i se Slavkovem. 

Po návratu z alpského asfaltu, jedeme zkou-
šet 5. a 6. srpna, zda jsou silnice Národního
parku Šumava stejně hladké a spektakulární

jako ty rakouské. A hned v neděli 20. srpna
prověříme silnice Hostýnských vrchů a Valaš-
ska. Cílem obou vyjížděk je rekreace. Členi-
tost jízdních tras však slibuje mimořádné
jezdecké zážitky. Nemyslete si, nejde jen o po-
lykání kilometrů! Cestovní itinerář je plný za-
stávek u technických, stavebních, botanických,
historických, folklorních a všelijakých jiných
zajímavostí. Ze sedla motocyklu je krajina
mnohem blíž. Blíž je i k místním lidem, k pří-
rodě nebo ke krajové kuchyni. Podrobnosti na-
jdete na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz,
nebo slavkov.cz.

Zkrátka každá vyjížďka je nabitá zážitky.
Tož přátelé neváhejte, připojte se k nám, ať si
léto s námi užijete také!

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Počasí nám pořád uštědřuje drsné rány. Jarní
mrazíky opět zničily nadějnou a očekávanou
úrodu ovoce. Tropická vedra vysušila všechny
vodní toky i kdejakou louži. Naše Litava je na
pokraji úplného sucha. Krajina začátkem
prázdnin vypadá tak, jak ji známe z dovolené
v Středomoří. Vyprahlá a suchá, stromy mají
zplihlé listí a některé usychají.

Příroda a jejich ptačí obyvatelé se s těmito
rozmary vyrovnávají různě. Slavkovští čápi se
na hnízdo nedostavili. Firma Vivo Connection
s.r.o. proto přemístila z jejich hnízdiště web-
kameru na zámek, kde ve starém holubím
hnízdě zahnízdily poštolky obecné. A tak jsme
mohli sledovat průběh jejich hnízdění. V mi-
nulých dnech opustily hnízdo čtyři mláďata.
Bylo to pěkné a zajímavé pozorování. 

Je doba vyvádění mladých bažantů, zajíčků
i jiných mláďat. Řidiči, je potřeba dát nohu
z plynu, jsou malí a nezkušení, při přebíhání
silnic dochází k mnoha jejich úmrtí. 

Slavkovský rybník byl z důvodu oprav již-
ního břehu upuštěný a vznikla tak rozsáhlá
pláž, která se velmi líbila řadě bahenních
a vodních ptáků. Pozorovali jsme zde zvýšené
počty čejek, vodoušů rudonohých, kulíků říč-
ních atd. Řada z nich i vyhnízdila. To samé
platilo na mokřadu 13 jezer. Velkou raritou to-
hoto mokřadu byl i částečný albín vodouše ru-
donohého (vzniká poruchou pigmentových
buněk. Následkem toho chybí pigmentové
buňky buď po celém povrchu těla, nebo pouze
na jeho částech – zvířata tedy mohou mít čás-

tečně zachovanou kresbu těla). Vodouš již po-
páté přilétl na náš mokřad ze zimovišť nejčas-
těji ve Středomoří, na atlantickém pobřeží
Evropy i jižní Asii. V tuto dubu již je na cestě
zpět. Kromě těchto bahňáků zde opět vyhníz-
dili i velmi krásní, ale skrytě žijící slavíci mo-
dráčci. Několikrát se tu z rákosin ozval
i tajemný chřástal kropenatý. Mokřady navště-
vují hojně volavky popelavé a bílé, někdy i čáp
černý. Ledňáčci v letošní nekonečné mrazivé
zimě doslova vymrzli. Nejen ve Slavkově, ale

v celé ČR se rapidně snížil jejich stav! Jarní
pozorování těchto létajících smaragdů nebylo
zaznamenáno. Oproti loňským 2 hnízdících
párů (9 mláďat) je to velká ztráta. 

Zajímavý, radostný, ale trochu očekávaný
objev se mi podařil v objektu recyklačního
dvora f. Tomas Holding. Díky podpoře maji-
tele pana Valehracha a jeho zaměstnanců zde
byla zachován kopec zeminy, ve kterém si vy-
budovaly nory 3 páry malých hnědých vlašto-
vek, břehulí říčních.   

Slavkovská příroda v tomto horkém létě
Zajímavý objev mi byl nahlášen ze sídliště

Zlatá Hora, kde tam někde vyhnízdily známé
sovy, kalousi ušatí. Po stromech tam neúnavně
pískalo 5 mláďat. Další zajímavostí byla náv-
štěva 1 čápa na „našem“ hnízdě. Celé odpo-
ledne až do tmy intenzívně spravoval a čistil
hnízdo. Má to být příprava domova pro příští
rok? Kdo ví.  

Do skupiny radostných objevů můžeme za-
řadit i zjištění tří až pěti zpívajících samců sla-
víka obecného, krále ptačích zpěváků. I když,
…až na těch nejvzdálenějších a nejodlehlej-
ších místech Slavkova. Z těch hnízdišť, kde
jsme jej dříve slýchali zpívat je již slyšet jen
řev aut a bagrů. 

Na konec mého článku přidávám pár rarit:
vyhnízdění drobného a nenápadného lejska še-
dého ve věnečku na používaných dveřích na ul.
Čelakovského. Hnízdění lejsků se zde už dva
roky opakuje a děkujeme tím ohleduplným
majitelům. Ve f. Tomas Holding mi vyprávěli
zaměstnanci, jak si rehek domácí neboli komi-
níček, postavil hnízdo v jejich obřím nakladači
a dospělí kominíčci létali krmit cestující mlá-
ďata během práce nakladače.

Nyní nás čeká druhá polovina léta. Do-
ufejme, že se doplní nebo alespoň zastaví sráž-
kový deficit a příroda se vrátí k normálu. Na
sklizených polích budeme moci pozorovat
čápy lovící hraboše. Nabírají sílu na dalekou
cestu do Afriky. Většina skvělých letců, rorýsů
již odletěla stejně jako někteří další ptáci.
Rychle ten čas utíká… Petr Navrátil

Vodouši • Foto: P. Navrátil

Kemp Fusina • Foto: archiv MK
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Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz
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sklizni jahod a tak v jahodovně odstraníme ne-
mocné a hlavně přestárlé méně plodící rostliny.
Při nové výsadbě používáme jen uznanou
a certifikovanou sadbu, abychom si nezavlekli
různé nemoci a škůdce jahodníků. V druhé po-
lovině měsíce můžeme vysévat cibuli setou
nebo cibuli sečku, které jsou mrazuvzdorné
a jejich výhodou je časná sklizeň na jaře. U ci-
bule seté jsou vhodné odrůdy FREDO F1, AU-
GUSTA, HIBERNA. U cibule sečky GERDA,
KAJ, BAJKAL. Taktéž je možno vysévat
černý kořen (Libochovický), kozlíček polníček
(Largen leavel), salát hlávkový ozimý či zimní
(Humil, Lednický), špenát (Winterriesen, Mo-
nores, Matador, Hudson F1).

Při dlouhotrvajícím suchu pravidelně zalé-
váme záhony a ovocné dřeviny. Avšak k to-
muto úkonu je zapotřebí voda. V současné
době, kdy je nedostatek vláhy a meteorologové
předpovídají období ještě většího sucha, měli
bychom si vybudovat velké nádrže na zadržo-
vání dešťové vody, která je na zálivku nejvhod-
nější.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Rady do zahrady – srpen
Pranostika: Když v srpnu naprší, tak než se

oběd pojí, všechno slunce vysuší.
Letošní počasí nás již potrápilo až moc. Nej-

dříve neobvykle tužší zima, potom přízemní
mrazíky a nyní sucho a nedostatek vláhy.
Z uvedených důvodů bude úrody velmi málo.
I přes tuto situaci jsme se rozhodli uspořádat
již tradiční Oblastní výstavu ovoce a zeleniny
a to v obvyklém termínu 23.–25. září 2017. Za-
jišťování výstavních vzorků bude sice obtížné,
ale přesto věříme, že mnozí z vás jste vypěsto-
vali pěknou zeleninu, krásné květiny a nebo
někde bylo před jarními mrazíky uchráněno
ovoce. Toto by bylo vhodné vystavit na vý-
stavě a informovat ostatní pěstitele jakým způ-
sobem jste bojovali s přírodou proti nepřízni
počasí.

I když je doba dovolených na zahradě pro-
vádíme pozdně letní řez jádrovin při kterém
odstraňujeme z koruny zahušťující letorosty
a snižujeme celkový počet růstových vrcholů.
Při tomto řezu odstraníme vrcholky letorostů
napadené padlím a mšicemi.

Srpen je též měsícem výsadby. Již je po

V pátek 23. června se družina Švestek těšila
na závěrečnou družinovku, protože jsme si ob-
jednali pizzu pro všechny. Zákeřní mraveneč-
kové si ale pizzu odnesli na ostrov uprostřed
slavkovského „Kačáku“ a Švestkám zanechali
pouze zašifrovaný vzkaz, kde ukrytou pizzu
najít. Nebylo to jednoduché – pro pizzu jsme
si na ostrov museli doplout na člunu a pak
s mravenečky o naši pizzu ještě bojovat! 

Vše se nakonec moc povedlo, za přípravu
této pěkné poslední družinovky děkujeme
rádci družiny Ondřeji Šoukalovi, který měl
s přípravou velkou práci. Pochvala patří také
všem v družině Švestek, kteří prokázali svou
soudružnost i optimismus, a tak jsme si po-

slední společné chvíle před prázdninami
opravdu vychutnali!

Týnka, 2. oddíl skautů a skautek

Mezi naše letní aktivity patří cvičení a pla-
vání na letním koupališti. Pořádáme také rela-
xační zájezdy do Thermalparku v Dunajské
Stredě. Za to, že můžeme dělat něco pro zdraví
našich členů, vděčíme finančnímu příspěvku
města Slavkova a porozumění ředitele TSMS.
DIAKTIV už přijímá přes internet přihlášky na
Mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků
v Luhačovicích ve dnech 16.–19. 11. 2017.
V současné době kolují po internetu a v tele-
vizi reklamy, propagující zázračné přípravky
na vyléčení cukrovky. Státní ústav kontroly
léků však varuje, že to nejsou léky, ani léčiva,
ale hodně předražené doplňky stravy, zcela ne-
účinné. 

Před námi je druhá část léta, kdy máme
možnost většího výběru čerstvé zeleniny
a ovoce. Diabetici by měli upřednostňovat ze-
leninu, protože ta mimo vitamínů a dalších
živin obsahuje i vlákninu, která působí dobře
na trávení a také pro pocit sytosti. Je také čas
na uchování zeleniny a ovoce na zimu. Od pra-
dávna se to dělalo sušením, dnes je nejšetrněj-
ším způsobem uchování ovoce a zeleniny
zmrazení. Stále obvyklý způsob je domácí za-
vařování, pro diabetiky a děti bez cukru, lépe
vynikne ovocná chuť. Musíme však dodržet
několik zásad, abychom předešli nežádoucím
plísním. Použijeme menší skleničky na jedno
použití, protože zavařované ovoce bez cukru
se rychle kazí. Skleničky dobře vymyté horkou
vodou, naplníme ovocem a zalijeme převaře-
nou vodou, uzavřeme nejlépe šroubovacími
víčky a sterilizujeme 15–20 minut při teplotě
85 °C. Na džemy použijeme dia želírovací
cukr a vaříme delší dobu do zhoustnutí. Dnes
uvádím vyzkoušený recept na uchování rajčat.
Vyzrálá rajčata překrájíte a krátce převaříte,
přepasírujete od slupek a zrníček. Přidáte sůl
a prolisovaný česnek promícháte, naplníte do
skleniček a ještě teplé zavíčkujete. Nemusíte
sterilovat a vydrží vám v chladné místnosti
celou zimu.    

Chutný oběd si můžete připravit z rajčat
s dvojí náplní: 8 vyzrálých rajčat seřízneme
a vydlabeme vnitřek. Náplň: pokrájenou ci-
bulku zpěníme na oleji, přidáme vnitřky rajčat,
vařenou rýži, mátu a dochutíme. Druhá náplň
je spařený kuskus, ochucený strouhaným
sýrem, kysanou smetanou, petrželkou, pažit-
kou, solí a pepřem. Uložíme do vymaštěného
pekáčku s trochou zeleninového vývaru a pe-
čeme v troubě asi 25 minut.   

V létě bychom měli přiměřeně pít, nejlépe
čistou vodu, nebo čaj. Diabetický čaj si můžete
připravit z bylinek, které pomáhají snižovat
glykémii např. lusk fazolu, list kopřivy, bo-
růvky, nať jestřabiny, čekanka a skořice. Při-
pravte si čaj z vlastní zahrádky, který skoro nic
nestojí a je dobrý, zdravý a osvěží. Potřebujete
litr vody, čerstvé listy máty a meduňky, 10 os-
tružin. Džbán naplníme do 1/3 mátou a me-
duňkou, přihodíme ostružiny a zalijeme
horkou vodou. Necháme asi 10 minut vyluho-
vat, přecedíme a můžeme pít horký, nebo ho
necháme vychladit, zakápneme citronem
a osladíme lístkem stévie.     

Pěkné léto přeje Marie Miškolczyová

Zájezd do Thermalparku
Svaz diabetiků ČR uspořádal 27. června další zájezd do Thermalparku v Dunajské Stredě.

Všech 49 účastníků si užili krásného dne v rozlehlém a dobře vybaveném areálu s deseti bazény
s termální vodou.

V červenci nás najdete v pondělí a čtvrtek od 10 hodin na letním koupališti ve Slavkově. Za-
cvičíme a zaplaveme si s Mgr. Libuší Vlachovou a užijeme si krásné letní dny. Ještě za námi mů-
žete přijít a udělat něco pro své zdraví. Marie Miškolczyová

V Thermalparku • Foto: archiv diabetiků

Junáci • Foto: archiv junáků
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První schůzka se uskutečnila 25. ledna pod
patronací včelařů z Němčan v místním hostinci
25. ledna. O jejím průběhu jsme čtenáře infor-
movali v druhém čísle Slavkovského zpravo-
daje. Druhé setkání se uskutečnilo tamtéž, ve
čtvrtek 16. března a třetí, zatím poslední, bylo
svoláno na sobotu 10. června do malebného
údolíčka včelařské enklávy včelaře Vladimíra
Magdy do Velešovic.

První setkání hodnotilo úspěšnost činnosti
spolku za rok 2016. Druhé mělo charakter se-
mináře, na který si organizace pozvala erudo-
vaného včelařského odborníka ing. Josefa
Janouška z Rosic u Brna, jemuž se včelaření
stalo povoláním, a třetí se konalo ve Velešovi-
cích, kam přijel a své zkušenosti z chovu matek
členům místní organizace předával ing. Jiří
Zigal, učitel včelařství z Vilémovic u Blanska. 

Na prvním odborném semináři se včelaření
probralo od A po Z. Do podrobností se nešlo.
Ing. Janoušek měl všechno, co nám chtěl říci,
dobře připraveno. Co uznal za vhodné, promí-
tal na plátno. Každou kapitolu pak vždy uzavřel
názornou a vystihující tabulkou, do níž vše
podstatné z přednesu bylo shrnuto heslovitě do
několika málo vět a čísel. Probral tak zhruba
nejen biologii včelstev a stav, jak to v úlech
v zimním i snůškovém období funguje, probral
taky účinnost zásahů včelařů do včelích spole-
čenstev a nezapomněl ani na ovlivňo-vání
úspěšnosti včelařské píle faktory prostředí.
Značnou část svého výkladu věnoval vybave-
nosti včelínů patřičným nářadím a zařízením.
Ne všechno, co tu z toho na fotografiích pre-
zentoval, nás zajímalo. Z toho všeho si vybíral
každý podle svých možností a potřeb. Mnohé
z toho, co se tu na plátně promítalo, nebylo pro
běžného včelaře obhospodařujícího jen několik
včelstev potřebné. Záběry zařízení, pomůcek
a strojů byly pořízeny z větších a velkých pro-
vozoven a většinou měly souvislost s úpravou
medu po vytočení a následným zpracováním
(čištění, vysoušení partií s vyšším obsahem
vody, komerční záležitosti atd.). Především za
účelem splnění podmínek a předpisů EU při
případném vývozu medu za hranice.

Proto i med tu měl na plátně svoji tabulku
s doporučeními a údaji. Možná, že někteří se
až tady dozvěděli, že jeden z hlavních poža-
davků kvalitního medu je obsah vody. EU po-
žaduje med pod 20 % hranici vody, naše
domácí předpisy jsou přísnější – prodávaný
med nesmí obsahovat více než 18 % vody
(pozn.: někdy med s obsahem vody nad 20 %
při špatném uložení může kvasit). 

Povídání o medech si přednášející
ponechal na konec. Hned při objevení
se této tabulky to se mnou trochu za-
třáslo. Čtu: „Povídání o medech“? Co
je to za výraz? Už jsem přestal nas-
louchat mluvenému slovu a začal in-
tenzivně přemýšlet nad tím nějak
divně znějícím slovem – „ME-
DECH“. V tom okamžiku jsem byl ve
slavkovské měšťance, kde jsme měli
výbornou učitelku češtiny. Jmenovala
se Čapková, křestním jménem prav-
děpodobně Zdeňka. Vyučovala
v chlapecké části měštanky češtinu –
za protektorátu. Možná, že si ještě
dnes některý z vás starších při mé
vzpomínce na ji ještě vzpomene. Byla

drobnější postavy, vždy pěkně upravená
s mírně zvednutými vlasy nad čelem, inteli-
gentní, žádný kantorský bouřlivák. Vycházeli
jsme navzájem ve třídě ve vyučování poklidně,
byla přátelská a my ji proto všichni měli rádi.
Byla to osůbka, která věděla, co bychom si
z češtiny jednou provždy měli pamatovat, co si
musíme osvojit a bez ohledu na to, čemu se po
skončení školní docházky budeme věnovat.
Každá její hodina začínala promrskáváním pi-
lířů jazyka počínaje vyjmenováváním všech
složek počínaje podstatnými jmény, přídav-
nými jmény, zájmeny, slovesy a dalšími až po
citoslovce a také možnými variacemi v jazyce
– rody, časováním atd. Teprve až po této pravi-
delné opakovačce se pokračovalo ve výuce no-
vého, ty základy jsme museli znát všichni
a dnes jsem si to po mnoha desetiletích tady
mezi včelaři zopakoval. Med, to je podstatné
jméno, vzory u podstatných jmen rodu muž-
ského tehdy byly – had, hrad, oráč, meč. To už
jsem nesledoval čištění a způsoby odpařování
medu na únosný obsah vody v medu, ale hledal
vzor pro slovo „med“, podle kterého pak určím,
zda to „Povídání o me-dech“ je gramaticky
správné. Had to není, oráč taky ne a meč zrovna
tak; vzor pro med je tedy jedině hrad, takže
podle vzoru hrad a paní učitelky Čapkové je to
ten správný vzor – když o hradech, tak taky
„o medech“ – to v nadpisu tabulky bylo tedy
správně. Ale než jsem k tomu dospěl, trochu
času mně to zabralo, ale to nevadí. Alespoň
jsem si po dlouhé době mile zavzpomínal na
paní učitelku Čapkovou a přitom také na dost
přísného, ale spravedlivého ředitele školy Jaro-
slava Schneidera a učitele – pány Hanáka, Bo-
lelouckého, Jakeše, Voláka. Bylo mně v tu
chvíli tady ve vzpomínkách na školu nyní mezi
včelaři dobře a byl jsem i rád, že jsem si jejich
prostřednictvím vlastně vzpomněl na své bý-
valé výborné kantory. 

Ale vraťme se do úlů. Letošní výsledky ze
včelaření nebudou dobré. V tuto dobu jsme to
ještě nevěděli. Nevěděli jsme, že zima bude
ještě dost krutá a hlavně dlouhá. To obojí pro
včelaře představuje veliké nebezpečí. Z výpi-
sků novin z té doby a na toto téma čtu jen ne-
gativní předpovědi na vývoj počasí. V jedněch
se píše, že půda téměř bez sněhu je již promrzlá
natolik, že po dobu padesáti let tomu tak nikdy
nebylo; z pozdější doby – že v půdě je naprostý
nedostatek vody a že ten rozpuštěný poprašek
sněhu tuto situaci nezlepší. Nebo – že holo -
mrazy ničivě působí na přezimující polní kul-
tury, zvláště pak na ozimou řepku, která je sice

Mezi včelaři. Letos již potřetí 
proti chladnu od-
olná, ale bez sně-
hové přikrývky
nevydrží. To
 pochopitelně za-
sáhne i do na-
šeho včelaření,
protože nejvíce
ze všech plodin
na velkých plo-
chách se objevující je pro nás, včelaře, po-
třebná. A to jsme v této době ještě nevěděli, že
zbytek zimy bude stále bez sněhu teplotně
krutý, a co nejhorší – ještě dlouhý. To se nebez-
pečně promítne do našich včelstev. Letos bylo
vše dlouhotrvající zimou opožděno. Polní
práce, které měly být a dosud téměř vždy byly
do konce března skončeny, byly chladným bře-
znem odsunuty do dubna, to se muselo nega-
tivně projevit i v úlech na včelách. Těch
negativních faktorů, které jsme ještě v půli
března nebrali ještě až tak vážně, bylo požeh-
naně. Nedovedli a možná jsme si ani nechtěli
připustit počínající dopad nebo už probíhající
zdroj onemocnění našeho bohatsví v úlech –
nastupujícího onemocnění trávicího ústrojí včel
– žaludku, střívka a výkalového vaku, tedy ší-
ření se bakteriálního onemocnění včel, zná-
mého pod názvem „nosema“. Ta propukla
zvláště v lokalitách, kde se v únoru na pár dní
neoteplilo a v nichž včelstva každý rok krátce
vylétávají z úlů, aby se tzv. „vyprášila“. Jde
podle parazitologů o to, že včely zimující
v úlech, spotřebovávají medové nebo cukerné
zásoby, přičemž odpadní látky z potravy shro-
mažďují ve vakových vacích. Když se tedy
během února nemohou proletět, obsah vaků ne-
udrží a zbavují se ho do úlů. Tím se celý prostor
úlů zamoří rozkládajícími se výkaly, odpad
kvasí, zahnívá a v takovém prostředí nakonec
onemocní i včely. Takový stav je hrozbou pro
včelaře, kteří proti jsou téměř bezmocní. Včel-
stva hynou a někdy i ve značném množství. Jak
to dopadlo se stavy včelstev po této zimě u nás
jsme se tu nedozvěděli, nikdo se na to  neptal. 

Letos, v pořadí třetí setkání, ve Velešovicích,
s učitelem včelařství ing. Jiřím Zigalem bylo
vysoce odborné a zaměřené na to nejdůležitější
ve včelaření –  na „chov včelích matek“. Téma
stále aktuální a specifické, na zručnost včelaře
a vědomosti chovatelů velmi náročné. Dobrým
matkám je vždy věnována ta největší pozor-
nost, neboť každý včelař ví, že platí pravidlo
a praxí stále potvrzované, že „jaká je matka, ta-
kové je včelstvo“. Tohoto se každý včelař drží

a snaží se dodržovat i zde praxí
ověřenou zkuženost, že matky se
musejí po dvou letech, maximálně
třech letech působení měnit, mají-
li včelstva být silná a také úspěšná.
Chovatelé matek mají tedy stále
pilno, potřeba přesahuje produkci,
dobrých matek je stále málo.
Úspěšnost včelstev totiž plně závisí
na jejich kvalitě. Moderní ekono-
micky úspěšné matky musí být
schopné naklást mnoho potomstva,
přičemž to potomstvo se musí vy-
značovat nejen vysokou výkon-
ností, ale i požadovanou
nebodavostí. 

František Mráz
Účastníci semináře • Foto: 2x F. Mráz

Přednášející Jiří Zigal
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Automechanici na exkurzi
Dne 12. dubna se žáci oboru automechanik

zúčastnili odborné exkurze AGROTEC Group
v Hustopečích se zaměřením na osobní a ná-
kladní dopravu spojenou s opravárenstvím.
Byli jsme provedeni jak příjmem oprav, tak
i následujícími opravárenskými halami i oddě-
lením prodeje. Po celou dobu jsme byli dopro-
vázeni zkušenými zaměstnanci firmy, kteří nám
poskytli odborný výklad ke každému úseku
a také byly zodpovězeny i dotazy žáků. Se žáky
byla provedena i zkušební jízda novým vozem
Škoda Kodiaq. Největším lákadlem byl třetí
úsek, a to zemědělské stroje. V dílenských pro-
storách si žáci mohli vyzkoušet interiér obrov-
ských zemědělských strojů. J. Kosař, ISŠ

Dne 11. dubna jsme pořádali v odloučeném
pracovišti v Rousínově krajskou soutěž
TRUHLÁŘ JUNIOR 2017. V letošním roce se
soutěže kromě škol z JMK zúčastnili i žáci čtyř
škol z ostatních krajů ČR, jedna škola z Ma-
ďarska a dvě školy ze Slovenska. Každou školu
reprezentovali 2 žáci, z nichž každý měl za
úkol v daném časovém limitu 240 minut zho-
tovit jednoduchý výrobek podle obdržené vý-
kresové dokumentace. O náročnosti zadání
svědčilo to, že 5 soutěžících nezvládlo

v daném časovém limitu zhotovit stanovený
výrobek. Z výsledných výrobků soutěžících
byla na závěr sestavena vlaková souprava s va-
gonky, která bude předána dětem v mateřské
škole. Na prvních třech místech se umístili
truhláři z hostujících škol z České Třebové, Ja-
roměře a Maďarska. Truhláři z ISŠ Slavkov
u Brna obsadili 4. a 9. místo, což bylo nejlepší
umístění ze škol v rámci  JMK, a potvrdili tak
svoji dobrou připravenost pro výkon svého
oboru. V. Bábek, ISŠ

Mezinárodní soutěž truhlářů

Ve dnech 18.–20. dubna se žák naší
školy M. Zouhar zúčastnil odborné celostátní
soutěže Autoopravář junior 2017 v tréninko-
vém centru ŠKODA Kosmonosy, Mladá Bole-
slav. Do této soutěže ho katapultovalo umístění
na třetím místě v krajském kole. Disciplíny ce-
lostátního kola nebyly nikterak jednoduché.
V teoretické části se soutěžící zúčastnili před-
nášky a v následujícím čase z ní složili test. Po-
znávací část byla rozdělena do 7 úkolů, které
byly zaměřeny na montážní postupy, brzdové

systémy, měřidla, součástky motorů, převodů
a spojek. V praktické části se museli soutěžící
vypořádat s diagnostikou vznětového a záže-
hového motoru, klimatizací, geometrií. Tato
část nebyla zaměřena jen na osobní vozidla,
ale i nákladní vozidla Scania. Po absolvování
všech úkolů se Martin Zouhar s celkovým poč-
tem 281 bodů umístil ve velké konkurenci na
19. místě v kategorii automechaniků v ČR.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy. J. Kosař, ISŠ

Nezapomenutelná zkušenost 
Tradiční návštěva Uherského
Brodu a Velehradu

Poslední školní den před velikonočními
prázdninami navštívili žáci tříd 1. BHT a 2.
BHT Muzeum J. A. Komenského v Uherském
Brodě, kam již mnoho let pravidelně jezdí
mladší ročníky v rámci výuky českého jazyka
a literatury. Kromě klasické komentované pro-
hlídky čekal na žáky interaktivní program, při
kterém zasedli do dobových lavic a na vlastní
kůži si vyzkoušeli Komenského pojetí výuky
na bázi jeho knihy Orbis pictus. Z Uherského
Brodu jsme pokračovali do ekologického cen-
tra Živá voda v Modré, kde zaujala především
možnost podívat se pod hladinu rybníka. Po-
slední zastávkou byla návštěva Velehradu, nej-
významnějšího poutního místa a duchovního
centra České republiky. V. Hirt, ISŠ

Euroscola 
V letošním školním roce se naše třída

zúčastnila internetové vědomostní soutěže EU-
ROSCOLA. Cílem soutěže bylo vyplnit inter-
netový kvíz týkající se fungování a provozu
Evropské unie. Hlavní cenou soutěže byl zá-
jezd do Europarlamentu v Belgii, a i když jsme
se moc snažil,i tak v obrovské konkurenci
téměř tří tisíc žáků z celé České republiky se
nám nepodařilo umístit na prvních příčkách.
Příští rok se určitě pokusíme znovu a snad bu-
deme mít více štěstí. M. Princ, obor HT, ISŠ

Automobileum 2017
Dne 3. května se naši automechanici zúčast-

nili soutěže krajského kola ve zručnosti jízdy
automobilem. Každá zúčastněná škola byla za-
stoupena dvěma soutěžícími, kteří předváděli
svojí šikovnost a dovednost ve dvou částech
soutěže, z nichž první část byla zaměřena na
vědomostní test ze silničního zákona, jízdu na
závodním trenažéru, výměnu kola, montáž
sněhových řetězů, parkování a jízdu slalomo-
vou tratí. Druhá část byla hodnocena zvlášť,
soutěžící totiž závodili v Kartaréně Brno na
motokárách a před samotným závodem měli
možnost tréninku. Na 4. místě se umístil
T. Rada, který postupuje do celostátního kola,
a na 5. místě stanul T. Macháň. Republikové
kolo se koná v Hradci Králové k 17. a 18. 5.
2017. J. Kosař, ISŠ

Na svých pravidelných cestách za poznáním
jsme za dva roky stihli navštívit řadu míst
v České republice i v zahraničí. Ve středu 3.
května se naše pozornost upřela k památkám,
které sice nenacházíme často na titulních stra-
nách propagačních materiálů, avšak bezpochyby
patří k architektonickým klenotům jižní Moravy.
První zastávkou bylo malebné městečko Dolní
Kounice, které by samo o sobě stálo za celo-
denní výlet. Vybrali jsme si hlavní magnet – bý-
valý klášter Rosa coeli, který upoutal některé
žáky už při tvorbě informační prezentace určené
pro návštěvu naší partnerské školy v Itálii.
Krátce jsme se zastavili v místní synagoze, která
nyní slouží jako muzeum a je pamětníkem po-
četné židovské komunity, která kdysi v Dolních
Kounicích žila. Stranou od hlavních silničních
tahů se ukrývá románský kostel sv. Petra a Pavla

v Řeznovicích z druhé poloviny 12. století. Do
dnešní doby se zachovaly původní fresky sv.
Ondřeje a sv. Jana a unikátní kumánský náhro-
bek umístěný uvnitř kostela. Kostel není běžně
přístupný, proto velké poděkování patří paní Ře-
záčové za to, že jsme se mohli podívat dovnitř.
Cílem naší cesty ovšem bylo město Znojmo
a jeho hlavní turistická památka rotunda sv. Ka-
teřiny, která je mimořádná svou freskovou vý-
zdobou. Vzhledem ke své výjimečnosti je vstup
do rotundy značně omezen jak počtem návštěv-
níků, tak počasím. V tomto ohledu jsme měli
štěstí a díky přízni počasí se nám podařilo po-
stupně navštívit vnitřní prostory rotundy. Závě-
rem bych chtěl jménem svým i žáků 2.B HT
poděkovat všem milým průvodkyním, které se
nám věnovaly a poskytly nám podrobné a zají-
mavé informace.  V. Hirt, ISŠ

Po stopách památek jižní Moravy

Ve dnech 18. 3.–16. 4. jsem se zúčastnil za-
hraniční stáže ve městě Martos ve Španělsku.
Spolu s dalšími třemi automechaniky naší školy
jsem měl možnost poznat život a práci v zemi,
kterou jsem do té doby nenavštívil. Překvapila
mě krásná krajina a prostředí, ve kterém jsem
měsíc pobýval, ale také to, že místní obyvatelé
vůbec neuměli anglicky. Všichni lidé, s nimiž
jsem přišel do kontaktu, byli velice milí, klidní,
pohodoví a hlavně ochotní. Denně jsme praco-
vali 5 hodin v autoservisu, kde jsme opravovali

převážně osobní vozy. Dílna byla moderně vy-
bavena, spolupráce s ostatními zaměstnanci byla
velice dobrá. Do servisu nám přivezli na opravu
svoje vozy i Guardia civil – četníci. Měl jsem tu
čest poznat i jejich velitele, který byl velmi přá-
telský a vtipný. Ve volném čase jsem se svými
kamarády poznával zdejší krajinu a památky,
které byly velice zajímavé. Město a okolí má
svoje kouzlo. Během pobytu jsme poznali
i místní tradice, které se od těch našich velmi
liší. Zcela jiná je i zdejší kuchyně.

Tento pobyt a získané pracovní dovednosti
jsou pro mne i moje kamarády velkou zkuše-
ností. Doporučuji všem, kteří se mohou zapojit
do zahraničních projektů, aby tuto možnost vy-
užili. Tímto chci také poděkovat vedení naší
školy za to, že jsem byl vybrán a věřím, že ta-
kových příležitostí bude ještě víc.

D. Vinklárek, ISŠ

Odborná praxe ve Španělsku

Praxe ve Španělsku • Foto: archiv



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ24 7/2017

Robert Mráz: Na italské frontě
I. světová válka a Slavkov u Brna (XVIII.)

VIII. pokračování – třetí čtvrtletí 1917
16. červenbce – V pondělí o 7. hodině ráno

odcházíme spolu s Arnoštem z dovolené v mi-
leném domově. Potřetí již ve válce jsme se mu-
seli bolestně rozloučit.

Zase nádraží v Blažovicích. Je pěkné počasí.
Na nádražích je všude velký nával vojska. Ve
vídeňské restauraci na jižním nádraží žebraly
u nás vojáků mladé, elegantně oděné dámy
o kousek chleba. Tak daleko to u nás již došlo
i v císařské residenci. A je to stejné všude. Ve
Vídni jsem viděl „obrovité kolo“, svatoštěpán-
skou věž, Dunaj s parníky. Do Vídně z Brna
jsme tentokrát jeli Severní dráhou na Břeclav.

18. července – Odpoledne se v Linci kou-
peme. O 10. hodině večer vystupujeme na ná-
draží ve Vierschachu. Jsme na noc v hostinci
tamtéž ve stáji a ráno odcházíme na Anderter
Alpe, kam jsme večer já, Arnošt, Hamr, Janák
a Mička dorazili. Byli jsme tedy celé čtyři dny
na cestě. U kompanie jsem měl balík, který mi
lajtnant Májek z dovolené od sestry přinesl,
a hojnou poštu.

27. července – Odpoledne v Dolomitenhofu
pro masky proti otravným plynům. Italové dle
výpovědi k nám přeběhnuvšího jejich poručíka
budou na našich úsecích provádět ofensivu.
Lístek od bratra Tomáše. Píše, že 20. t. m. od-
jíždí na dovolenou.

3. srpna – Náš druh, Čech Volek, byl zatčen
pro nepřístojné řeči, kterých si voják, jak nám
náš kompaniekomandant poručík Pek při
 nástupu řekl, any myslet nesmí. Ne tak si ještě
napsat do notesu. Ta hrozná jeho hrozná prosko-
řekost a odmlouvání. Vůbec si tím nepomohl
a ještě připraví sobě i svým váženým a zámo-
žným rodičům mnoho zla. Takovými politová-
níhodnými případy se našemu českému národu
neposlouží, jak se k nám též p. lajtnant vyslovil
a dodal, že: „Velice ho to mrzí, že že zatčený po-
chází z té samé země, kde se i on narodil“.

4. srpna – Pracuji již třetí den na nápisech,
a to orientačních tabulích do našich postavení.
Celkem jich mám dělat asi 40. Je to pro mne

švindl a myslím, že jsem onu práci dostal asi
na doporučení lajtnanta Májka.

Bratr Tomáš mi píše z domu, že 8. t. m. od-
jíždí z dovolené.

16. srpen – Dnes odcházejí po Arnoštu moji
nejlepší kamarádi u setniny Hubert Chlup
z Vážan u Slavkova a Jan Kuželka, rodák z Čech,
který má strýce řídícím učitelem ve Zbejšově,
na dovolenou. Půjdou též k nám do Velešovic.
Posílám po Hubertovi devět balíčků tabáku ta-
tínkovi a pak moji poštu od dovolené. Lístek od
bratra Tomáše, zase již z pole. Dále Nový lid
a balíček slíbeného modrého ovoce od Mař. To-
manové. Tuto noc na znamení předvečera císa-
řových narozenin jsme pálili na Anderter Alpe
ohně a stříleli rakety. Taktéž na Rotwandu, kde
rovněž hořel oheň, který se za tmavé noci ve-
lebně vyjímal. Zdál se hořet takřka až na nebi,
jsa skoro 3000 metrů vysoko rozdělán.

17. srpna – V tento následný den máme
úplně volný a dobrou menáž. Měli jsme též ná-
stup a na výzvu p. lajtnanta Peka jsme provolali
třikrát „Hoch“.

21. srpna – Dnes jsem dodělal zmíněnou ná-
hrobní tabuli. Hra osudu je divná. Čech zde
zvěčňuje, v nehostinných Alpách, jméno vojína,
pocházejícího odněkud až od Baltického moře,
sám je však tak daleko od domova vzdálen.
Která ruka mně asi náhrobní kámen bude psát?
Lístek od Fr. Šmerdy. Na moji otázku ohledně
Urbana Blahutky mi odpovídá, že je zaměstnán
v Kijevě jako úředník. Zajat byl u Oliky v Ru-
ském Polsku. Lístek od Leona Hlásenského.

23. srpna – Lístky od Edy Hlásenského. Již
několik dní zde trvá krásné počasí. Posílám
Hermíně lístek s verši Karla Hynka Máchy
z jeho proslavené básně Máj…

26. srpna – Lístek od bratra Tomáše a Huberta.
31. srpna – Píši domů rodičům, aby vzpome-

nuli v modlitbě na Tomáše. Prožívají tam nyní
strašlivé dny, zvláště jak on se nachází u Terstu.
Jedenáctá bitva na Soči, kterou nyní započali
Italové, je dle tisku nepřátel největší bitva, která
vůbec kdy v Evropě byla bojována. Trvá a po-
vede se až dlouho do podzimu. Italové pálí na
frontě 60 km dlouhé téměř ze sedmi tisíc děl.
Jejich rachot je slyšet přes celé Přímoří a Ty-
roly až do Bavor a snad i Vídně (dle tisku).
První den bitvy se zúčastnilo 216 italských le-
tadel. Bratr Tomáš dle předposledního lístku
odcházel 23. t. m. ze zálohy do zákopů. Dostá-
váme již skoro po celý týden jen polovičku
chleba. Sníme jej všechen hned k menáži a pak

celých 24 hodin trpíme hladem. Káva se pije
sama, přídavek obyčejně žádný.

2. září – Už několik dnů máme za příkrm
k obědu řepný chrást. Dva lístky od bratra To-
máše. Je zase s Fr. Vejvarou u 11. píseckého re-
gimentu.

4. září – Jdu ráno do Lanzinger-Säge do
zubní ordinace.

8. září – Ráno sem přišli Hubert Chlup
a Jenda Kuželka z dovolené. A sice v náladě.
Jak prý to bylo doma všecko krásný. Ovšem
věřím v to, že se jich zmocňoval světabol, když
měli zase odjíždět. Hubert mi přivezl balíček
a vyřídil mi od rodičů a Herminy pěkné pozdra-
vení. Jak mi zde chutnají ty skvostné bílé
buchty! K nevypovědění při našem hladu.

11. září – Dnes se dozvídám od jednoho
Čecha od II. kompanie smutnou zprávu, že můj
rodák Martin Pokorný padl. Dostal kouli z ital-
ské strojní pušky, která mu projela zboku přes
prsa, takže v pěti minutách byl mrtev. Škoda ho.
Bylo mu teď asi 35 roků. Odpočívej v pokoji.

12. září – Z dlouhé chvíle jsem šel navštívit
náš vojenský hřbitov mezi osadou Sexten
a Lanzinger-Säge nacházející se na pravé straně
silnice. Je hezky upraven ve velikosti asi 50
metrů do čtverce. Napočítal jsem tam asi 200
pečlivě ošetřených hrobů s křížem a nápisem
u každého.

23. září – Je neděle. Odcházím na rozkaz já,
kaprál Slavinger, Růžek, Janák, Jelínek a Pelzl
do „šturmakursu“ (útočného kursu). Cestou
jsem navštívil hrob Martina Pokorného na dru-
hém vojenském hřbitově, a sice u stanice la-
nové dráhy Bad-Moosu. Nemá tam dosud
tabulky s nápisem. Jdou s námi zároveň do
kursu ti, co mi Martinův hrob ukázali. Nalézá
se pod velikým modřínem a je ozdoben čer-
stvým jedlovým, květinami vyzdobeným věn-
cem a i jinak pečlivě upraven, drny obložen.
Byl jsem dojat. S Martinem jsem doma kus šťa-
stného  a veselého mládí u zábav prožil. Kde
až jsi, ubohý, musil kosti své… A co mne čeká?

24. září – Co toto píši, nacházíme se v městě
Imnichen, kam jsme včera večer dorazili. Jsme
ubytováni v kasárnách regimentu Landes-
chützu č. 3. Posloucháme jímavé kusy z gra-
mofonu s vnitřním pohnutím, jakoby nám na
rozloučenou. Lístek od bratra Frantika a He-
dviky. Ptají se, nevím-li snad já, co je s Tomá-
šem. Přiložili podobenku jejich malé Anežky,
jak byla o Božím těle družičkou.

Ve městě Innichen, ač bylo vyklizeno, pa-
nuje zase dosti čilý život.

Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz

Lístek od Roberta Mráze rodičům do Velešovic:
V poli 13. VIII. 1917
Drazí rodiče!
S vroucím pozdravem na Vás, Herminu a celou rodinu.
Sděluji Vám, že jsem zdráv a spokojen, neboť žiji ještě
ze zásob, co jsem si z dovolené s sebou přivezl. Jen (za-
černěno) by neškodilo. Berou-li u Vás na poště neb snad
ve Slavkově velké balíky, tedy mi zašlete. Buďte s bohem
a zdrávi! Ruce Vám líbá Váš vděčný syn Robert.
(Lístek tento mi vložte do alba.)
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Vždy, když zahlédnu za dveřmi obecního
úřadu vystavený Slavkovský zpravodaj, ihned
ho zabavím, abych si o Slavkovácích a Slav-
kově početla. 

Ve Slavkově jsme prožila sedm let, a to
v DĚTSKÉM DOMOVĚ, který sídlil v prosto-
rách dnešního Zdravotního střediska. Na prů-
čelí tohoto zařízení bylo velkými písmeny
„Masarykův dům sociální péče“. V polovině
této budovy jsme bydlely my děti a mateřská
školka. V druhé polovině dožívali staroušci.
Dnes by byli bezdomovci. Ještě Liga proti tu-
berkulóze. Smrt mého otce a hospodářská
krize naši rodinu přivedla na mizinu. Nám
dětem bylo 6, 7 a 9 let. Maminka byla v zou-
falé situaci. Představa o tom, jak dokáže jako
zemědělská dělnice nás děti zabezpečit, ji dě-
sila. Přidružila se i starost o umožnění dobrého
základního vzdělání. Měšťanka byla tehdy nej-
blíž v Šaraticích a tam bylo nutné platit školné.
Ze zachovalých písemností vyplynulo, že nej-
větší zásluhu na tom, že se podařilo, abychom
my děti byly umístěny v tomto sociálním zaří-
zení, měla paní učitelka Zdena Chlebovská-
Čehovská, která naši situaci znala, poněvadž
i v Otnicích učila. Jí za to patří náš největší dík. 

Když procházím prostorami této budovy,
znovu si připomínám, kde byla jídelna, ku-
chyně a v poschodí dívčí a chlapecká ložnice.
Nás dětí z různých obcí zde žilo někdy i 28
přechodně. Celé množství řídila jedna správ-
kyně, slečna Františka Kašíková, a jedna po-
mocnice a zároveň kuchařka sl. Ludmila
Přibylová z Němčan. Později sl. Božena Kra-
hulová z Kobeřic. Velké prádlo zvládala paní
Hrdličková ze Slavkova. 

My děti, pokud jsme povyrostly, jsme po-
máhaly s doučováním těch, kteří nestíhali.
Děvčata denně vytírala chodbu, štepovala pun-
čochy, občas převlékala postele a myla okna.
Kluci štípali dřevo nebo za cenu mírného rá-
koskového poučení šmejdili po Slavkově. No
a proto, že kluci jsou kluci, tak se stalo, že je
zlákal jeden krámek, kterých tehdy bylo roz-
loženo od brány obchodu smíšeným zbožím
pana Františka Štěpánka až k radnici, navedli
našeho šestiletého bratříčka, aby klukům při-
nesl kudlu zde na jednom z krámků rozlože-
ných. Stalo se, že bráška kudlu odcizil
a mamince s pochlubil. Ta jednala okamžitě.
Kudličku musel pánovi ihned vrátit a omluvit
se. Tak nás naše maminka vychovávala. Bez
nářezu, ale s jasným – co je cizí, je navždy
svato. Ze to byla ta nejlepší průprava pro život,
oceňuji dodnes. Také proto jsme se na provozu
celé velké rodiny podíleli podle svých sil, aniž
bychom cítili, že jsme zneužíváni. 

Nejsilnějším zážitkem bývaly Vánoce a pří-
prava na ně. Na důkladném úklidu, drhnutí
podlahy rozlehlé jídelny jsme se my odrostlejší
v jednom řádku podíleli. Další den nebyla jí-
delna přístupná. Až o Štědrém večeru v pět
hodin večer zazvonil zvoneček, otevřely se
dveře jídelny s rozzářeným stromem, který
sahal až ke stropu a my děti ohromeny krásnou
podívanou. Zazpívali jsme koledy a všichni
jsme byli obdarováni dárečky z pod stromečku,
které věnovali slavkovští občané. Pro horečné
rozbalování nikoho ani nezajímalo, co bývalo
k večeři. Ráno, velmi brzy, na jitřní a pro ty,
kteří měli rodiče, odchod za maminkami. Jí-
delna nádherně voněla chvojím a čistotou.
V mnoha případech to doma tak kouzelné ne-
bývalo. 

Pro provoz tohoto zařízení bývaly na jaře
pořádány sbírky vajec po vesnicích. Ve spi-
žírně jich bývalo naloženo do vodního skla
jeden a půl metru vysoká bečka. Vzpomínám,
jak u večeře nám správkyně oznámila, že
z Otnic přišlo vajec nejvíc. A já, co živa, s vdě-
kem nezapomenu. Vím totiž, že dávali z toho
mála, co měli. 

Škola a její ředitel p. Koukal byli příznivci
tohoto zařízení. Těšili se z úspěchů nás dětí
DOMOVA. Moje sestra vystudovala učitelský
ústav a učila v Ježově u Kyjova a až do dů-
chodu v Žarošicích. Bratr se vyučil elektriká-
řem a vystudoval průmyslovou školu. Já jsem
se vyučila švadlenou, i když správkyně si přála
pro mne konzervatoř, protože oceňovala můj
hlas. Pro mne ale maminka a ro:iná vesnice
byla silnějším magnetem. Pro maminku od-
měna za její starost a pěší cesty za námi bylo,

Sedm let ve Slavkově

že jsme ji nezklamali. Zpívání jsem si užila
v kostele a v ochotnickém divadle u nás v Ot-
nicích nepočítaně a s radostí. 

Slavkovským učitelům a škole vůbec za so-
lidní vzdělání patří velký dík. Byli jimi paní
uč. Valerie Šmerková, Milada Valouchová, M.
Korčianová, Audová, J. Majer, Jan Měřínský,
Jar. Lattenberg, Osvald Kudlička, Jan Kocman
a katecheta Jan Mrva. 

Paní učitelku Dohnálkovou se mi jednou po-
dařilo i rozesmát. Dívkám, které nosily tehdy
módní kratičké sukně, se říkalo Kristýnky. Jim
pro radost vznikla tato písnička, kterou jsem
pro potěšení milé paní učitelce zanotovala: 

Hele má jediná / já tě baštím očima / i když
lidi říkaj / že jsi Kristýna. Kvůli tvé sukýnce /
utopím se v putýnce / ale místo vody / musí
tam být RUM – (následovalo veselí nikdy ne-
viděné). Na nelehké mládí, a přesto úsměvné,
se zapomenout nedá. Přestože mrak hrůzné
doby nás děsil. Zvlášť, když naši třídu postihla
doba velmi tvrdě. Krásná Mariana Berkovi-
čová proto, že byla dcerou židovských rodičů,
byla 18. 4. 1942 umučena v Sobiboru s mnoha
jinými nevinnými! 

Dovoluji si poslat tuto črtu o dění tehdejší
doby 1937–1944. Jen málo občanů ví, že tato
instituce DOMOVA zde existovala. 

Kamila Kaloudová-Zalabová, Otnice 

Osvobození jsem prožívala doma. A byl to
čas radostí a veselí, i když se stávaly fronty na
maso a pomeranče, jak mnozí označují kri-
ticky. Pro nás mladé to byl konečně mír, i když
bylo třeba ještě se uskrovnit, což není nikomu
ke škodě. Nekonečné díky Vám, kteří jste za
mír zemřeli, abychom my žili! 

První rok s bratrem v domově • Foto: archiv K. Kaloudové

Se sl. Kašíkovou, B. Krahulovou a se sestrou Marií • Foto: archiv K. Kaloudové 4. ročník hlavní měšťanské školy s učiteli • Foto: archiv K. Kaloudové
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Příjem inzerce do čísla 8/2017
Uzávěrka pro inzerci je pátek 18. srpna do 16 hodin

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 8/2017
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 15. srpna. 

Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu

info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte

e-mailem nebo osobně na flash disku. 
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.

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

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 29. července 2017

Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

30. 7.–6. 8.                     Letní filmový festival 2017 – zámecký park (viz program) ZS-A
3. 8.                                Francie jak ji neznáte. Výstava panenek v krojích potrvá do 25. 11. OK galerie                             ZS-A
11. a 12. 8.                     Mini-městečko. Svojsíkův park. Pátek 15–19 h., sobota 14–18 h.                                                          
12. 8.               od 9.00   Napoleonské hry. Prostory zámku ZS-A
18. 8.                  21.00   Letní noc. Vystoupí skupiny Holki. Zámecké valy. ZS-A
20. 8.                              Popelka na zámku. Prohlídky začínají v 13.30, 14.30 a 15.30 hodin                                              ZS-A
25. 8.                  20.00   Vojtěch Dyk & B-Side Band, koncert na nádvoří zámku ZS-A
26. 8.                              Austerlitzman aneb Triatlon pro každého. Start na koupališti.                        Austerlitz Adventure
Výstavy                               
23. 3.–10. 12.                Historická rádia (prodejní výstava) dle OD zámku 
25. 5.–3. 9.                    Edita Šujanová, vicemistryně světa dle OD zámku 

KALENDÁŘ AKCÍ – SRPEN 2017

www.komunitnicentrumkoralky.cz
FB: komunitní centrum Korálky

Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková

Protože na stadionu probíhá rekonstrukce,
Slavkovský devítiboj se pro letošek změnil na
atletický pětiboj a přemístil se do areálu Zá-
kladní školy Tyršova. Soutěžilo se ve sprintu
na šedesát metrů, skoku dalekém a vysokém,
vrhu koulí a běhu na šedesát metrů překážek.
Delší běhy a hody diskem a oštěpem jsme
kvůli menšímu prostoru vynechali. 

Ani letos jsme se nevyhnuli vedru posled-
ního červnového víkendu, které zatím provází
každý ročník tohoto atletického klání. Přesto
se našlo devatenáct odvážlivců mezi muži

a čtyři mezi ženami, kteří nastoupili na start
závodu a statečně bojovali ve všech pěti dis-
ciplínách. Za muže na prvních třech místech
skončili Josef Křížka, Petr Čermák a Jan
 Kyselka, za ženy Eva Šolcová, Taťána Horá-
ková a Jana Sadílková. Celá výsledková lis-
tina a fotografie jsou na našich stránkách.
Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli konání
celé akce, a těšíme se na další setkání v po-
slední srpnovou sobotu na startu triatlonu
Austerlitzman v areálu koupaliště ve Slav-
kově u Brna. AA

Devítiboj tentokrát na Tyršovce

Na UNIQA Mistrovství České republiky do
17 let v beachvolleyballe, které se konalo
1. a 2. července v areálu koupaliště ve Slav-
kově u Brna, zvítězili mezi chlapci Vít Beneš
a Tomáš Maixner, kteří ve finále porazili On-
dřeje Heřmana s Petrem Jančou. Mezi dívkami
se vítězkami staly Julie Honzovičová s Lucií
Šulcovou, které přehrály Kateřinu Bukvaldo-
vou a Andreu Kinskou.

Výsledky turnaje chlapců:
Finále: V. Beneš, T. Maixner–O. Heřman,

P. Janče 2:1 (21:11, 17:21. 15:12)
3. místo: J. Šépka, J .Zavadil–J. Henzl, H.

Ondráček 2:0 (21:19, 21:16)
1. semifinále: O. Heřman, P. Janče–J. Šépka,

J. Zavadil 2:1 (21:17, 10:21, 15:13)
2. semifinále: V. Beneš, T. Maixner–J.

Henzl, H. Ondráček 2:0 (21:12, 21:19).
Nejmladší z rodu Benešů, Vít Beneš, kráčí

ve šlépějích svého otce, Petra Beneše, účast-
níka olympijských her v Londýně 2012
i strýce, Josefa Beneše a vítězstvím ve Slav-
kově pokračuje ve sbírání českých beachvolej-
balových titulů svých předchůdců. Celkovou
převahu v kategorii chlapců ukázaly dvojice
z pražských Střešovic. Beneš s Maixnerem
zvítězili a Šépka se Zavadilem obsadili
3. místo. Mezi ně se vklínila dvojice Beach-
Service Praha, Heřman–Janča.

V kategorii dívek zase kralovaly volejba-
listky pražského Pankráce, když ve finále zví-
tězily Honzovičová se Šulcovou, které
přehrály smíšený pár Pankráce a Sokola Brno
1, Bukvaldovou s Kinskou. Další dvojice So-
kola Brno 1, Svozilová a Tezzele, braly pak
bronzovou medaili.

Výsledky turnaje dívek:
Finále: J. Honzovičová, L. Šulcová–K. Bu-

kvaldová, A. Kinská 2:0 (21:18, 21:14)
3. místo: M. Svozilová, E. Tezzele–T. Přího-

dová, N. Součková 2:0 (21:15, 21:9)
1. semifinále: J. Honzovičová, L. Šulcová

vs. M. Svozilová, E. Tezzele 2:0 (22:20, 21:9)
2. semifinále: K. Bukvaldová, A. Kinská vs.

Ve Slavkově zvítězili Beneš s Maixnerem a Honzovičová se Šulcovou

T. Příhodová, N. Součková 2:0 (21:6, 21:8).
Turnaje se účastnila i Alena Vítková ze Slav-

kova u Brna, která se svojí spoluhráčkou Janou
Kokešovou (obě reprezentují brněnský klub
Beach Academy Viktoria), obsadila skvělé
9. místo.

Za pořadatele SK Beachvolleyball Slavkov
L. Kuchta, J. Biječek a D. Zehnálek

Vítězky v kategorii dívek • Foto: archiv BV

Účastníci devítiboje • Foto: archiv AA
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Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných 
dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

AUTO-BAYER,s.r.o., Bučovická 299, Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122, www.autobayer.cz

AUTO-BAYER,s.r.o., U Vlečky 665, Brno-Modřice
Tel.: 547 216 078, www.autobayer.cz

NAJEĎTE NA VÝHODNÝ
SERVISNÍ PROGRAM
Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 %
za servis, díly i příslušenství.


