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ZDARMA

Zase ta doprava!
Jaro nenechá spát snad ni-

koho. Nejvíce a hlavně nej-
viditelněji nás ovlivňuje
jarní probouzení silničářů
a stavbařů. A protože i letos
hrozí, že nám jejich plány na
další půlrok můžou zkompli-
kovat život, odvíjel se i náš
program na radnici od toho,

abychom tyto nepříjemnosti co nejvíce zmírnili. 
Pátého dubna se sešli starostové obcí s rozší-

řenou působností vyškovského okresu s jihomo-
ravskými radními na výjezdním zasedání ve
Vyškově. Problémy starostů Slavkova u Brna,
Bučovic a Vyškova jsou většinou podobné,
a proto i naše návrhy jihomoravským představi-
telům zaznívaly jednotně. V jedné podstatné ob-
lasti ale Slavkov u Brna rezonoval silněji.
Doprava. A to jak z krátkodobého hlediska, tak
i z dlouhodobých plánů, které se projednávají
snad již deset let. 

Michal Boudný

(Pokračování na str. 3)
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ěsto Slavkov u Brna se letos již podruhé za-
pojilo do celorepublikové akce s názvem „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“, jejíž cílem je oslovit širokou
veřejnost, aby se aktivně angažovala v úklidu ne-
pořádku a likvidaci černých skládek v našem
městě. V průběhu měsíce dubna v rámci svých pra-
covních aktivit prováděli čistku kolem komunikací
zaměstnanci společnosti Cestmistrovství Slavkov.
Koryto Litavy a Prostředníčku ošetřilo Povodí Mo-
ravy a.s. středisko Koryčany. Rybáři se v rámci
dvou předem plánovaných brigád postarali o čis-
totu břehů a blízkého okolí obou rybníků. Pan
 Jaromír Seifert zlikvidoval odpadky v bezprostřed-
ním okolí kaple svatého Urbana. Technické služby
zabezpečují odstranění černých skládek průběžně
po celý rok. Je nelogické a nepochopitelné, že se

neustále potýkáme s problémem opě-
tovného zakládání nežádoucích sklá-
dek, zvlášť když naše město
disponuje sběrným dvorem, v němž
mohou občané téměř bezplatně uklá-
dat veškerý odpad.

Avizovaným termínem celorepu-
blikové akce byla sobota 16. dubna.
Předem se přihlásily organizace

a místní zájmové spolky města jako Junák, Slav-
kovský ochranářský spolek SOS, Jednotka SDH,
Římskokatolická farnost, Myslivecké sdružení
a Zámek Slavkov – Austerlitz. 

Ve Slavkově u Brna se v inkriminovanou sobotu
sešlo 117 dobrovolníků, z toho 24 žen, 59 mužů
a 34 chlapců a děvčat. Celkem se nashromáždilo
a následně bylo zlikvidováno 760 kg pneumatik,
60kg olejových ropných látek, 520 kg tříděného
plastového odpadu a 7420 kg směsného odpadu.
Společnosti RESPONO, a.s Vyškov bylo odvezeno
k následné likvidaci 8,76 tun nebezpečného a ko-
munálního odpadu a na recyklační dvůr TOMAS
holding a.s. Dražovice bylo převezeno 48,5 tun sta-
vební suti, zatím z poloviny odtěžené černé

Uklízeli jsme Slavkov
a jeho okolí

M
Foto: 3x archiv TS



skládky u Staré cihelny. Nejvíce odpadků se
vysbíralo a následně bylo roztříděno na pro-
stranství při příjezdové komunikaci u prů-
myslové zóny západ „Dvůr rybník“.
Množství tohoto odpadu vykrylo kapacitu
tří kontejnerů o váze 1,8 tuny. 

Ve srovnání s loňským prvním pořádaným
ročníkem ve Slavkově u Brna, který poprvé
inicioval starosta města, se nás dobrovolníků
z řad uvědomělých občanů sešlo třikrát více
a odstranilo téměř čtyřikrát více odpadového
materiálu. Aktuální statistika pořadatelů
uvádí, že letošní ročník byl rekordní. Do
akce se zapojilo téměř 65 000 dobrovolníků
z celé republiky a odstranilo se přes 1600 tun
sesbíraného odpadu. Tato čísla ještě nejsou
konečná a již nyní svědčí o faktu, že ne všem
je okolní příroda, životní prostředí a čistota
našeho města lhostejná. Velmi potěšitelná
a chvályhodná je i nemalá účast mládeže. Je-
jich snaha bude oceněna diplomem od pořa-
datelů a starosty našeho města.

Město Slavkov u Brna tímto velice děkuje
všem zúčastněným za jejich obětavost, snahu
a úsilí, které společně vynaložili na očistu
a zvelebení našeho města a naší Země. Podě-
kování patří především organizátorským slož-
kám této celorepublikové akce, partnerským
sponzorům za dodání pracovních pomůcek –
rukavic a igelitových pytlů a v neposlední
řadě také společnostem, které se postaraly
o následnou likvidaci nashromážděného od-
padu. Petr Zvonek, ředitel TSMS

Uklízeli jsme Slavkov a jeho okolí
(Dokončení ze str. 1)

Účastníci jarního úklidu Slavkova • Foto: 9x archiv TS
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Zase ta doprava!
(Dokončení ze str. 1) I další bod slavkovského vystoupení na kraj-

ském výjezdním zasedání se týkal dopravy.
Ano – tolik let propíraná rekonstrukce průjezdu
městem, tedy silnice vlastněné Jihomoravským
krajem. Projekt je ve fázi studie a příprav na
dotaci pro krajské silničáře. Víme, že potřebu-
jeme vybudovat podélné stání aut na Bučo-
vické, Slovákově a Špitálské ulici. Lepší
průjezd městem by také měla zajistit kruhová
křižovatka v ulicích Slovákova a Čs. armády.

Starostové Bučovic, Rousínova i Vyškova ví,
o co usilujeme. Jsme totiž poslední město vy-
škovského okresu, které nemá tuto problema-
tiku vyřešenou. Nyní se, doufám, šance na
zlepšení dopravní situace přímo ve městě opět
přiblížila. 

S krajskými radními jsme probírali i otázku
bezpečnosti našich občanů. V Bučovicích na-
příklad posílí policejní sbor a přibudou i poli-
cisté v režimu „dlouhé zbraně“. 

Nevyhnuli jsme se ani otázce „stavby moto-
krosové dráhy“ ve Vážanech nad Litavou. In-
formoval jsem také hejtmana Michala Haška
o aktuální situaci stavby stanice Hasičského zá-
chranného sboru IZS JMK, která má v blízké
době vyrůst na místě bývalé váhy cukrovaru
vedle autobusového nádraží.

Dopravní situace je opravdu běh na dlouhou

Pozitivní zprávy pro nás zazněly v obou ob-
lastech. Jedním z hlavních cílů výjezdního za-
sedání rady totiž bylo zamezení opakování
příšerného scénáře z loňského roku. Tehdy se
totiž důsledně nekoordinovaly práce na silni-
cích vlastněné státem (dálnice a silnice I. třídy)
a krajem (silnice II. a III. třídy). Proto jsme
tehdy stáli v koloně snad na každém výjezdu
z našeho města. A obyvatelé sousedních měst
na tom byli podobně. 

Bohužel vám nemohu slíbit, že jízda do Brna
i Kyjova bude bezproblémová. Po jednání
s představiteli kraje však můžu prohlásit, že to
nebude tak bolestivé, jako to bylo loni. Ředi-
telství silnic a dálnic avizovalo opravu silnice
I/54 v úseku Slavkov u Brna–Nížkovice. 

Bohužel nám však stále nikdo nesdělil, kdy
práce začnou a kdy skončí. Naší podmínkou sa-
mozřejmě je, aby tyto práce minimálně ome-
zily provoz slavkovských výrobních firem,
které mají sídlo u jižního výjezdu. 

V tuto chvíli vám nemůžu ani sdělit termín
stavby kruhové křižovatky u budoucího nákup-
ního centra v areálu bývalého cukrovaru, jejímž
investorem bude developer projektu. I zde ale
platí, že stavba sice omezí provoz směrem od ná-
draží, ale stavba by měla být po dobu stavby
v maximální míře průjezdná i pro osobní vozidla.  

Slavkovský zpravodaj vychází jednou za
měsíc, ale zprávy o termínech zahájení
výstavby můžou přijít každým dnem. Proto
 prosím sledujte naše webové stránky a face -
bookový profil města, kde vás budeme
nepro dleně informovat. Zprávy také ihned pře -
dáváme médiím.

trať a vítěz je ten, kdo na ní zůstane! Trochu
jsem zaražen nad výsledky letošního jarního
úklidu, k příležitosti akce „Ukliďme Česko“.
Samozřejmě, že mě těší, že se do druhého roč-
níku zapojil trojnásobek dobrovolníků. Co mě
netěší, je fakt, že dobrovolníci posbírali čtyřná-
sobek odpadu, pneumatik, sutě. Ne každé
město má sběrný dvůr, který je otevřený třikrát
týdně a ne každé město má hustou síť sběrných
nádob na tříděný odpad, ale o přetékajících
kontejnerech raději příště.

Přestože mě tento fakt zaráží, jsem vlastně
moc rád za lidi, jako jsou ti, kteří se vzdali své
rodinné soboty a šli nepořádek zlikvidovat
vlastníma rukama. Velmi si toho vážím a vyja-
dřuji svůj dík!

Děkuji také řediteli Technických služeb
města Slavkov u Brna Petru Zvonkovi, za or-
ganizaci této zdařilé akce a hlavně, že se mu
podařilo zalarmovat téměř 150 Slavkovanů.
A samozřejmě děkuji i pracovníkům technic-
kých služeb, že se o naše město starají celo-
ročně, nehledě na to, že některý chytrák hned
po zametení je schopný odhodit obsah své
kapsy na zem.

Děkuji vám všem, kteří máte rádi své
město – tedy svůj život! Krásné jaro do všech
domácností. Michal Boudný, starosta města

Slavkov u Brna opět mezi
nejlepšími městy pro byznys

Slavkov u Brna se i nadále drží v první pětce
nejlepších měst pro podnikání v Jihomorav-
ském kraji. Potvrdily to výsledky soutěže
Město pro byznys 2016. Město Slavkov u Brna
je dlouhodobě pozitivně hodnoceno zejména
díky nízké míře nezaměstnanosti. V březnu či-
nila 3,7 %, tedy ještě méně než v Praze (4,1 %).
Celorepublikový průměr byl v březnu 6,1 %. 

Objektivní anketa Město pro byznys sleduje
i další ukazatele, které zdánlivě nesouvisí
s podnikáním – jako například počet lékařů,
ceny bytů nebo i přítomnost turistického infor-
mačního centra. Velkou váhu mají i ukazatele
týkající se hospodaření města. Slavkov u Brna
boduje také dlouhodobě v oblasti elektronické
komunikace s občany (objednávkový systém
na radnici). Veronika Slámová

Kotlíkové dotace
P Ř Í J E M  Ž Á D O S T Í  U K O N Č E N

Sdělením Krajského úřadu Jihomoravského
kraje byl v pátek dne 12. 2. 2016 ve 12 hod.
z důvodu vyčerpání alokace ukončen příjem
žádostí o finanční podporu na tzv. kotlíkové
dotace v rámci 1. krajské výzvy. Žádosti odes-
lané elektronicky po tomto datu a čase již ne-
budou přijaty k hodnocení.

S další krajskou výzvou lze počítat koncem
letošního nebo začátkem roku příštího.

Odbor ŽP

Starosta města Michal Boudný reprezento-
val město Slavkov u Brna na státní večeři
 pořádané Pražským hradem k příležitosti ná -
vštěvy rakouského prezidenta Heinze Fi schera
s chotí. 

„Velmi si vážím pozvání prezidentské kan-
celáře na tak významnou událost, při níž jsem
měl příležitost připomenout význam spolu-

práce obou zemí na municipální úrovni. Město
Slavkov u Brna je přirozeným partnerem ra-
kouských regionů nejen v turistické oblasti.
V loňském roce se náš zámek stal místem
pro prohloubení česko-rakousko-slovenských
vztahů. Inspirativní je i dlouhodobé partner-
ství s městem Horn nebo zámkem Rosen-
burg,“ připomněl Michal Boudný. vs

Starosta města se setkal s rakouským prezidentem

Město Slavkov u Brna nabízí k prodeji ne-
movitosti bývalé provozovny Technických slu-
žeb města Slavkov u Brna nacházející se na
ulici Špitálská. Jedná se o pozemek parc.
č. 964 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
722m2, jehož součástí je stavba č. p. 733
a parc. č. 695 ostatní plocha o výměře 843m2

v k.ú. Slavkov u Brna. Minimální kupní cena
stanovena znaleckým posudkem č. 13-4/16 je

ve výši 6 366 000 Kč. Výběrové řízení se
uskuteční dne 18. 5. 2016 v 16 hodin v zase-
dací místnosti Městského úřadu ve Slavkově
u Brna, Palackého náměstí 65. Na podmínky
a potřebné doklady výběrového řízení se infor-
mujte u paní Pavly Jelínkové, DiS., odbor in-
vestic a rozvoje, tel. 544 121 165,
pavla.jelinkova@meuslavkov.cz.

Pavla Jelínková, odbor IR

Prodej bývalé provozovny technických služeb

Zleva: starosta města M. Boudný, prezident republiky M. Zeman a rakouský prezident H. Fischer • Foto: archiv MÚ
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

39. schůze RM – 21. 3. 2016
1. RM bere na vědomí o činnosti odboru stavebního

a územně plánovacího úřadu a úseku státní památkové
péče MěÚ Slavkov u Brna za rok 2015.

2. RM bere na vědomí usnesení komise pro sport
a volný čas a schvaluje poskytnutí následujících příspěvků
na podporu činností organizací pracujících s mládeží: At-
letika Slavkov u Brna z.s. – 45 000 Kč, Glitter Stars z.s. –
25 000 Kč, Junák – český skaut, středisko Slavkov u Brna,
z.s. – 25.000 Kč, Jitka Kalášková – 5000 Kč, Mgr. Eva Ko-
síková – 5000 Kč, Moravská hasičská jednota – Hasičský
sbor Slavkov u Brna – 12 000 Kč, Moravský rybářský svaz,
o.s., místní organizace Slavkov u Brna – 17 000 Kč, Řím-
skokatolická farnost Slavkov u Brna – 12 000 Kč, SK Be-
achvolleyball Slavkov, spolek – 15 000 Kč, SK FBC Slavkov
z.s. – 45 000 Kč, SK Slavkov u Brna – 50 000 Kč, TJ Sokol
Slavkov u Brna – 8000 Kč, TC AUSTERLITZ – 36 000 Kč.
RM současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace – příspěvku na podporu činnosti or-
ganizací pracujících s mládeží s výše uvedenými žadateli.

3. RM schvaluje poskytnutí dotací níže uvedeným sub-
jektům v uvedené výši: Komunitní centrum Korálky, z.s. –
20 000 Kč, SK Beachvolleyball Slavkov, spolek – 43 350
Kč, Karol Frydrych – 19 500 Kč, ZO ČSZ – 15 000 Kč,
Marie Kostíková – Kolektiv žen – 12 000 Kč. RM současně
schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém
znění.

4. RM ukládá odboru IR zahájit jednání ve věci směny
části pozemku parc. č. 12/1 ve vlastnictví města za po-
zemky parc. č. 341/5 a 343/16 ve vlastnictví JMK.

5. RM doporučuje ZM nedat souhlas se zveřejněním
záměru prodeje pozemků ve vlastnictví města dle přilo-
žených LV a žádosti společnosti Rostěnice a.s. v k.ú. obcí
Hodějice, Nížkovice a Němčany.

6. RM doporučuje ZM dát souhlas s úplatným nabytím
pozemku parc. č. 1054 o výměře 1333 m2 ve vlastnictví
pana Rastislava Lučanského do vlastnictví města za kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2. Poplatky uhradí kupující.

7. RM souhlasí se zahájením veřejné zakázky na zajiš-
tění PD pro provedení stavby na akci: „Rekonstrukce

 atletického stadionu“ dle předložených zadávacích pod-
mínek. RM současně schvaluje uvedený okruh subjektů,
které budou osloveny k podání nabídek a složení komise
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

8. RM souhlasí se zahájením veřejné zakázky na za-
jištění PD pro provedení stavby na akci: „Přístavba ZŠ
Tyršova“ dle předložených zadávacích podmínek. RM
současně schvaluje uvedený okruh subjektů, které budou
osloveny k podání nabídek a složení komise pro otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s., týkající se pozemku parc. č. 1131, jehož vlast-
níkem je město, dle přiložené situace (stavba s názvem
„Slavkov, kabel NN Svobodová“).

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s., týkající se pozemku parc. č. 3474, jehož vlast-
níkem je město, dle přiložené situace (stavba s názvem
„Slavkov, kabel NN Holec“).

11. RM souhlasí s uzavřením dohody s manžely Pe-
trem a Veronikou Šilerovými o podmínkách vybudování
přípojky jednotné kanalizace na pozemku města parc.
č. 910.

12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 15. 12. 2015 se společností AQE advisors,
a.s.

13. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 9-2016 a ukládá odboru IR zajistit
PD na odstranění novodobých cihelných zídek na Palac-
kého náměstí pocházející z generální rekonstrukce ná-
městí roku 1996 mimo bastionu.

14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 31. 1. 2014 s panem Eduardem Andrlou.

15. RM souhlasí s podáním tzv. zdržovací žaloby ve
věci opakovaného úniku psů na ulici Nádražní a Sídlišti
Nádražní ve Slavkově u Brna.

16. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem a obcí Velešovice o výkonu působnosti silničního

správního úřadu ve věcech místních komunikací na
území obce Velešovice.

17. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem a obcí Milešovice o výkonu působnosti silničního
správního úřadu ve věcech místních komunikací na
území obce Milešovice.

18. RM schvaluje uzavření Dohody o podmínkách po-
dávání poštovních zásilek Balík do ruky a Balík na poštu
a Dohody o podmínkách podávání poštovních zásilek
EMS – vnitrostátních s Českou poštou, s.p.

19. RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok
2016 a výši ročního příspěvku ze sociálního fondu na jed-
notlivé položky pro MěÚ a městskou policii.

20. RM bere na vědomí informace o činnosti komise
pro sport a volný čas.

21. RM schvaluje úpravy rozpočtu ZS-A v předloženém
znění dle důvodové zprávy.

22. RM souhlasí s podáním žádosti o příspěvek v rámci
veřejných prospěšných prací ze strany ZS-A vůči Úřadu
práce dle důvodové zprávy.

23. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí pod-
licence k použití loga k výročí se společností Slavkovský
pivovar s.r.o., pro účely propagace výročí 600 let od udě-
lení městského privilegia městu Slavkov u Brna, a to bez-
úplatně.

24. RM schvaluje převedení finančních prostředků
z rezervního do investičního fondu TSMS ve výši
120 000 Kč.

25. RM souhlasí s dodatkem č.1 k ceníku zájmového
vzdělávání v DDM Slavkov u Brna ve školním roce
2015/2016 – úplata za užívání hrací místnosti s vybave-
ním v předloženém znění.

26. RM schvaluje vyřazení předmětů uvedených v dů-
vodové zprávě z majetku ZŠ Komenského.

27. RM mění své usnesení 1003/38/RM/2016 v bodu
II. takto: II. Rada města schvaluje převod hospodářského
výsledku ZS - A ve výši 764 109,48 Kč dle návrhu orga-
nizace takto: částku ve výši 300 000 Kč do fondu odměn,
částku ve výši 464 109,48 Kč do rezervního fondu.

1. ZM schvaluje program rozvoje města na rok 2016.
2. ZM schvaluje účetní závěrku města Slavkov u Brna

za rok 2015.
3. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 1 Pěstounská

péče, č. 2 - Sociální služby, č. 3 - Finanční vypořádání do-
tací za rok 2015, č. 4 - Vyplacení pojistného plnění, č. 5 -
Účelový neinvestiční příspěvek - ZS-A - Dny Slavkova
a 600 let výročí, č. 6 - Účelový investiční příspěvek ZS-A
- 3D modely zámku, č. 7 – Politaví – členství, č. 8 – Va-
rovný protipovodňový systém, č. 9 – Výkupy pozemků,
č. 10 Vypracování žádosti o dotaci, č. 11 – finanční vypo-
řádání minulých let, č. 12 – Přijaté pojistné náhrady.

4. ZM schvaluje záměr pořízení systému úsekového
měření rychlosti uvedený ve zprávě a návrh financování
jeho provozu a ukládá RM připravit návrh RO k zajištění
financování.

5. ZM schvaluje poskytnutí dotací níže uvedeným sub-
jektům v níže uvedené výši: SK Slavkov u Brna – 150 000
Kč, Římskokatolická farnost Slavkov u Brna – 150 000 Kč.
ZM dále schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s uve-
denými subjekty.

6. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotací na rok 2016 s poskytovatelem sociálních
služeb: Diecézní charitou Brno – Oblastní charitou Hodo-
nín v celkové výši 598 749 Kč dle částek rozpočtu schvá-
leného v ZM na rok 2016.

7. ZM schvaluje rozdělení dotace ve výši 1 115 000 Kč
a povinného příspěvku z rozpočtu města (dle podmínek
Programu ve výši min. 10 %) Římskokatolické farnosti
Slavkov u Brna, za podmínky, že bude poskytnuta, ná-
sledně: ve výši 823 000 Kč z Programu a 165 000 Kč
z rozpočtu města na obnovu střechy kostela Vzkříšení

Páně, ve výši 212 000 Kč z Programu a 43 000 Kč z roz-
počtu města na obnovu venkovních bočních schodišť kos-
tela Vzkříšení Páně, ve výši 80 000 Kč z Programu
a 16 000 Kč z rozpočtu města na obnovu mříží v kostele
sv. Jana Křtitele na Špitálce. ZM současně schvaluje uza-
vření veřejnoprávních smluv s uvedeným subjektem za
podmínky, že dotace bude poskytnuta.

8. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP dle
výzvy č. 13 na projekty řešící obnovu areálu zámku Slav-
kov u Brna dle podmínek a způsobu financování (10%
spoluúčast, předfinancování první etapy projektu a zajiš-
tění správy a údržby po dobu udržitelnosti projektu.

9. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP dle
výzvy č. 19 na pořízení CAS pro potřebu JSDH Slavkov
u Brna dle podmínek a způsobu financování (10% spo-
luúčast, předfinancování celého projektu a zajištění
správy a údržby po dobu udržitelnosti projektu).

10. ZM schvaluje záměr podání žádosti o poskytnutí fi-
nančních prostředků Ministerstva zemědělství z Dotač-
ního program 129 290 „Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích“ na opravu již-
ního břehu velkého rybníka ve Slavkově u Brna dle pod-
mínek a způsobu financování uvedeného v důvodové
zprávě.

11. ZM schvaluje uzavření partnerské smlouvy s obcí
Hodějice ve věci realizace projektu: „Cyklostezka Slavkov
u Brna–Hodějice“.

12. ZM schvaluje uzavření smlouvy o převodu pozemků
a infrastruktury se společností Kaláb-BS, s.r.o.

13. ZM schvaluje bezúplatné nabytí podílů k pozemkům
parc. č. 1650/57 o výměře 93 m2; parc. č. 1650/58 o vý-
měře 106 m2; parc. č. 1650/59 o výměře 113 m2 a parc.

8. zasedání ZM – 21. 3. 2016
č. 1650/60 o výměře 88 m2 z vlastnictví pana Bc. Petra
Špačka do vlastnictví města. Náklady související s převo-
dem podílů předmětných nemovitostí uhradí město.

14. ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu
a pachtu vodohospodářského zařízení se společností Vo-
dovody a Kanalizace Vyškov, a.s.

15. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc. č. 1643/1 ostatní plocha v katastrální
území Slavkov u Brna dle přiložené mapy.

16. ZM schvaluje nabytí nově vzniklého pozemku parc.
č. 3819/17 ostatní plocha o výměře 870 m2, který vznikl
dle geometrického oddělením od pozemku parc.
č. 3819/10 ostatní plocha za kupní cenu 170 000 Kč bez
DPH. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí
město Slavkov u Brna jako kupující.

17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemku parc. č. 284 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o veli-
kosti 280 m2.

18. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2741/9
ostatní plocha o výměře cca 324 m2 (pás o šíři 1m) z vlast-
nictví města do vlastnictví společnosti LIKO-S, a.s., za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
370 Kč/m2, celkem 119 880 Kč plus daň z přidané hodnoty
ve výši dle aktuálních platných právních předpisů.

19. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje po-
zemků parc. č. 3668/4, 3668/7, 3668/9 a parc. č. 3668/10
vše zahrada.

20. ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném pře-
vodu pozemku parc. č. 347/4 orná půda v k.ú. Slavkov
u Brna se Státním pozemkovým úřadem.

21. ZM bere na vědomí výzvu o bezúplatném převodu
pozemků parc. č. 354/3 a část pozemku parc. č. 354/5
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Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

41. schůze RM – 11. 4. 2016
1. RM schvaluje pracovní cestu 1. místostarostky

města do Chorvatska v době 13.–14. 4. 2016 v rámci ofi-
ciální delegace JMK.

1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru soci-
álních věcí v roce 2015 v předloženém znění.

2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru DSH
za rok 2015 v předloženém znění.

3. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti
Odboru životního prostředí za rok 2015.

4. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem po-
zemků pod chodníkem na ulici Slovákova za cenu
300 Kč/m2 od uvedených vlastníků pozemků dle geomet-
rického plánu. Náklady spojené s výkupem pozemků
uhradí kupující. 

5. RM doporučuje ZM dát souhlas s uzavřením kupní
smlouvy na část pozemku parc. č. 1459/2 o výměře cca
145 m2 z vlastnictví paní Marie Hrdové za kupní cenu ve
výši 300 Kč/m2.

6. RM odkládá žádost o povolení parkovacího stání -
JUDr. Lotreková.

7. RM souhlasí se záměrem zpevnění proluky na ul.
Zámecká v intencích podané žádosti.

8. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o spo-

lupráci na zpracování studie sídelní zeleně a studie kra-
jiny území města Slavkov u Brna s Mendlovou univerzi-
tou v Brně a financování ubytování studentů Mendlovy
univerzity v Brně z položky rozpočtu č. 18 Péče o zeleň.

9. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro
životní prostředí za rok 2015.

10. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem a obcí Křenovice o výkonu působnosti silničního
správního úřadu ve věcech místních komunikací na
území obce Křenovice.

11. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem a obcí Bošovice o výkonu působnosti silničního
správního úřadu ve věcech místních komunikací na
území obce Bošovice.

12. RM bere na vědomí informaci o stížnostech za
I. čtvrtletí 2016.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu JMK.

14. RM bere na vědomí informaci o obsahovém zamě-
ření a finančním rámci projektu Otevřené a transparentní

40. schůze RM – 4. 4. 2016
město a přípravě podání žádosti o dotaci na jeho reali-
zaci a doporučuje prověřit možnost snížení celkových ná-
kladů projektu.

15. RM bere na vědomí žádost o návrh řešení sou-
časné situace ve věci Expozice Austerlitz – malé město
velkých dějin a ukládá ředitelce ZS-A předložit návrh ře-
šení současné situace v expozici projednaný s MěÚ.

16. RM schvaluje návštěvní řád zámeckého parku ve
Slavkově u Brna.

17. RM schvaluje odpisový plán ZŠ Komenského pro
rok 2016.

18. RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši
5000 Kč MŠ Zvídálek.

1. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti
odboru vnitřních věcí za rok 2015.

2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru obecní
živnostenský úřad za r. 2015.

3. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
č. 13 – Příspěvek na výkon pěstounské péče a č. 14 - ZS-
A Dotace JmK Dny Slavkova – 600 let.

4. RM odkládá žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
města.

5. RM neschvaluje poskytnutí finančního daru WELSH
CORGI A KELPIE CLUB CZ, z.s., ve výši 2000 Kč.

6. RM souhlasí se zřizováním exekutorského zástav-
ního práva u pohledávek převyšujících částku 50 000 Kč.

7. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr bezúplatného
převodu dvou částí pozemku parc. č. 12/1 o výměře cca
98 m2.

8. RM schvaluje členy komise pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek a zahájení výběrového
řízení k prodeji nemovitostí bývalé provozovny TSMS na
ulici Špitálská č.p. 733 ve Slavkově u Brna.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části po-
zemku parc. č. 1238/1 ostatní plocha o výměře cca 24 m2

z vlastnictví města do vlastnictví manželů pana Ladislava
Hrubého a paní Věry Hrubé za kupní cenu 780 Kč/m2.

10. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem
Ing. Pavlem Maradou, jejímž předmětem je užívání po-
zemků parc. č. 2984/36 o výměře 3 m2; parc. č. 2984/35
o výměře 158 m2; parc. č. 2984/41 o výměře 322 m2;
parc. č. 2984/40 o výměře 91 m2; parc. č. 2983/6 o vý-
měře 1330 m2; parc. č. 2983/4 o výměře 22 m2 a parc.
č. 2985/5 o výměře 69 m2 za roční nájemné ve výši
29 930 Kč.

11. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní
smlouvě ze dne 11. 6. 2012, jehož předmětem bude roz-
šíření předmětu nájmu o pozemek parc. č. 4990 orná
půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 3042 m2 dle přilo-
žené mapky za 4004 Kč/ha.

12. RM souhlasí s uzavřením dohody s Martinou Ru-
skou o podmínkách vybudování stavby na pozemku
města parc. č. 2212/1, 2147/3 před RD na parc. č. 2147/2.

13. RM souhlasí s uzavřením dohody s Milošem Bráz-

dilem o podmínkách vybudování stavby – STL přípojky
na pozemku města parc. č. 2676 před RD na parc.
č. 2461 v k. ú. Slavkov u Brna.

14. RM souhlasí s uzavřením dohody s Tomášem Za-
tloukalem o podmínkách vybudování stavby – STL pří-
pojky na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. před RD
na parc. č. 725/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

15. RM nesouhlasí na základě přijatého usnesení
č. 901/34/RM/2016 s rozšířením parkovacího stání na po-
zemku města parc. č. 319 k. ú. Slavkov u Brna. 

16. RM ukládá odboru IR zajistit nákup štěrku pro
zpevnění cesty a vypracování projektové dokumentace
za účelem rozšíření veřejného osvětlení ke klubovně
Junák - český skaut středisko Slavkov u Brna.

17. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na akci: „Přístavba ZŠ Tyršova -
PD“ o tom, že nejvhodnější nabídka byla podána ucha-
zečem Ing. Martinem Jeřábkem za cenu dle nabídky ve
výši 634 000 Kč.

18. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem prostor sloužících k podnikání, které jsou umís-
těny v přízemí budovy č. p. 126 (budova Společenského
centra Bonaparte) s MVDr. Hanou Horsákovou. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců a ná-
jemné včetně záloh na služby stanoveno celkem ve výši
10 000 Kč/měsíc.

19. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání – restaurace se salonkem, ku-
chyně s přilehlými sklady, sociální zařízení – vše umís-
těno v I. NP budovy č. p. 126 (budova Společenského
centra Bonaparte). Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Měsíční ná-
jemné za prostory sloužící k podnikání bude činit
20 000 Kč bez DPH, měsíční nájemné za pronájem mo-
vitých věcí bude činit 5000 Kč bez DPH a měsíční úhrada
záloh na služby spojené s užíváním prostor bude činit
20 000 Kč.

20. RM souhlasí se vzájemnou výměnou bytů mezi
panem Tomášem Matuchou a panem Jiřím Rudolfem
a současně schvaluje uzavření nájemních smluv s těmito
nájemci.

42. schůze RM – 18. 4. 2016
21. RM odkládá zprávu ve věci plnění 4. komunitního

plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2015–2018.
22. RM bere na vědomí předložený zápis č. 16/2016

z komise pro životní prostředí.
23. RM bere na vědomí informaci o možnosti ozele-

nění ulice ČSA.
24. RM bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání ko-

mise pro zahraniční vztahy.
25. RM souhlasí s vydáním majetku nepatrné hodnoty,

který je specifikován v důvodové zprávě, po zemř. Vladi-
míru Tesařovi městu Slavkov u Brna a s jeho přijetím do
majetku města.

26. RM přebírá záštitu nad akcí Den pro zdraví, pořá-
danou dne 15. 11. 2016 Svazem diabetiků ČR Slavkov
u Brna. 

27. RM uděluje oficiální záštitu nad přátelskými flor-
balovými turnaji OPEN FAIR Vyškov 2016 konanými v ter-
mínu 11. a 12. 6. 2016 a 18. a 19. 6. 2016 a souhlasí
s užitím znaku a loga na propagační materiály a jiné re-
klamní předměty užité v souvislosti s uvedeným turna-
jem.

28. RM doporučuje ZM delegovat zástupcem města
na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vy-
škov, a.s., paní Ing. Marii Jedličkovou. Pro případ nemoci
nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem
pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkova u Brna.
Na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., doporu-
čuje delegovat zástupcem města pana Michala Boud-
ného. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázdnění
jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše. Delegovaný
zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem právním jed-
náním dle programu valné hromady, stanov a.s. a plat-
ných právních předpisů.

29. RM ukládá odboru IR připravit a předložit RM
návrh dodatku k nájemní smlouvě mezi městem a ZSA,
kterým se opravy a údržba expozice upraví do budoucna.

30. RM odkládá materiál ve věci výročí 600 let od udě-
lení prvního obrazového privilegia v českých zemích (24.
3. 2016–25. 9. 2016).

31. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení majetku ve
správě dle předložené zprávy.

o výměře cca 1800 m2, která je dle územního plánu vyčle-
něna jako plocha „S“, v se Státním pozemkovým úřadem
a ukládá RM vypracování geometrického plánu na oddě-
lení pozemku.

22. ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Zámek Slavkov – Austerlitz, v předloženém
znění.

23. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 4/2015, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství.

24. ZM bere na vědomí předloženou informaci ve věci
předání TSMS.

25. ZM ukládá finančnímu výboru provést kontrolu na-
kládání s veřejnými prostředky u zakázek ZŠ Komenského
uvedených ve zprávě.

26. ZM konstatuje, že nebylo prokázáno porušení práv-
ních předpisů u kontrolovaných zakázek ZŠ Komenského.

27. ZM bere na vědomí zápis z 5. zasedání kontrolního
výboru, včetně plánu kontrol na rok 2016.

28. ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1054
zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 1333 m2 ve vlast-

nictví pana Rastislava Lučanského do vlastnictví města
Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši do 300 Kč/m2. Po-
platky uhradí kupující.

29. ZM nesouhlasí se změnou jednacích řádů kontrol-
ního výboru a finančního výboru ve znění navrženém v dů-
vodové zprávě.

30. ZM bere na vědomí předložený zápis ze zasedání
finančního výboru.
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
vyhlašuje  výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Lokálního síťaře pro území ORP Slavkov u Brna 

Lokální síťař/ka
pro území ORP Slavkov u Brna pro podporu

a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí

v rámci Projektu „Systémový rozvoj a podpora
 nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

Požadavky:
- Ukončené min. VOŠ vzdělání humanitního směru (nej-

lépe se sociálním zaměřením)
- Plynulá znalost českého jazyka slovem i písmem na

úrovni rodilého mluvčího
- Orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, v ob-

lasti služeb pro ohrožené děti a rodiny
- Pracovní zkušenosti v sociální oblasti, s plánováním

nebo poskytováním služeb – výhodou
- Kvalitní znalost práce na PC (MS Office, PowerPoint, In-

ternet)
- Trestní bezúhonnost
Osobnostní předpoklady, dovednosti:
- Samostatnost, invence
- Komunikativnost, schopnost otevřené komunikace
- Schopnost samostatné práce, schopnost organizace

času
- Organizační a koordinační schopnosti a zkušenosti
- Schopnost koncepčního a analytického uvažování
- Schopnost prezentovat výstupy práce
- Silné vyjednávací a komunikační schopnosti a schopnost

argumentace
Praktické a technické předpoklady:
- Časová flexibilita (možnost práce ve standardním pra-

covním čase)
- Ochota a možnost cestovat po regionu a na republiková

setkání
Hlavní pracovní náplň: 
- Monitoring a analýza služeb pro ohrožené děti a rodiny

v území
- Spolupráce s OSPOD, zjišťování potřeb OSPOD, klientů

OSPOD
- Komunikace s poskytovateli služeb, odborníky, dalšími

aktéry v oblasti SPOD v území
- Aktivizace aktérů v síti služeb v území, navazování spo-

lupráce, setkvání
- Iniciace tvorby sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny

v území
- Aktivity směřující k zajištění potřebných služeb v území,

k optimalizaci sítě služeb

Nabízíme:
- DPČ (80 h/měsíc)
- místo výkonu práce Slavkov u Brna

Nástup nejdříve květen 2016, nejpozději 1. čer-
venec 2016. Platové podmínky: 180 Kč/hod.

Pokud máte o uvedenou pozici zájem, zašlete nám prosím
stručný motivační dopis (maximálně 1 stránka A4) do-
plněný strukturovaným profesním životopisem na e-mail:
klara.joklova@mpsv.cz
Nedoložení požadovaných dokumentů je důvo-
dem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Město Slavkov u Brna zakoupilo od společ-
nosti Respono, a. s., 100 ks sad tašek pro odnos
tříděného odpadu. Sada je tvořena třemi plas-
tovými taškami v tradičních barvách (žlutá,
modrá, zelená) jako u veřejných kontejnerů na
separované odpady PLAST, PAPÍR, SKLO.
Tentokrát jsou tašky zdarma určeny pro do-
mácnosti v sídlišti Zlatá Hora a byly předány
k distribuci Stavebnímu bytovému družstvu
Žuráň. Ve spolupráci s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a. s., je naší snahou
podpořit ve třídění i ty občany, kteří tyto ko-
modity dosud netřídí nebo jen minimálně. Bo-
hužel ne všude ve městě můžeme umísťovat
barevné kontejnery v takovém počtu, v jakém
bychom sami chtěli. Zvláště v sídlišti jsou pro-
story mezi domy omezené pro průjezd a otá-

čení svozové techniky, navíc zde parkuje
značné množství automobilů, a tak by byla
pravidelná obsluha kontejnerů problematická.
Ke sběru vytříděných odpadů slouží
také sběrný dvůr na Zlaté Hoře. Ote-
vřeno je každé pondělí a středu od
13 do 18 hod. a v sobotu od 8 do 12
hod. kromě svátků.

Proč vlastně odpady třídit? Podle
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
je každý povinen odpad třídit a zba-
vovat se ho předepsaným způso-
bem. Prioritním požadavkem je, aby odkládaný
odpad byl minimalizován, tj. u plastů např. se-
šlápnutím, u lepenkových obalů alespoň rozlo-
žením. Jen tak budou kontejnery plně využity
a nebudeme platit za nízkou hmotnost odpadu

Tašky pro separaci v domácnosti
v kontejnerech. Vytříděný papír, plast a nápo-
jový karton se ze sběrných nádob sváží na do-
třiďovací linku ve Vyškově, provozovanou spol.

Respono, a. s. Odpady se zde ručně
dotřídí a připraví dle požadavků jed-
notlivých zpracovatelů k expedici.
Skleněné střepy se sváží na překla-
diště v areálu skládky v Kozlanech
u Vyškova a odtud se pak sklo vozí
k přetřídění na speciální linky.

Že třídění má smysl známe z řady
nových výrobků, které recyklací

z plastů, papíru i skla vznikají. Navíc přispí-
váme k ochraně životního prostředí. Proto
dejme odpadu, když už vznikne, šanci k dal-
šímu využití. Děkujeme.

Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Stále větší obrátky nabírá projekt „Jsem
zpět“, který připravil a uvedl do provozu kolek-
tivní systém pro sběr a recyklaci starých spo-
třebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze
začala na sklonku roku 2014.

Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit,
protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich
náhrady za nejmodernější typy nebo se napří-
klad po stěhování již nehodí, i když jsou stále
funkční a mohly by potřebným sloužit i dále. 

Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpa-
dech, kde se hovoří o „opětovném použití“. To
ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z dů-
vodu nákladů na technické přezkoušení nezá-
vadnosti daného elektrozařízení tak, aby
výrobek odpovídal při předání novému majiteli
všem legislativním požadavkům. Do praxe ji
začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt
dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm
můžete získat na jeho internetových stránkách
www.jsemzpet.cz.

„Nově jsme na webové stránky www.jsemz-
pet.cz umístili formulář, přes který si lidé
mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje
kritériím pro zapojení do projektu. Pokud zjistí,
že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opě-
tovnému použití a my si pro něj přijedeme rov-
nou k nim domů“ popisuje nynější etapu

vedoucí zákaznického oddělení ELEKTRO-
WIN a.s. Jan Marxt.

Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpět-
ného odběru, do kterých je možné speciálně
odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich ma-
jitel myslí, že je možné je ještě dále používat.
Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři,
kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného
odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému
použití. Ti na základě stanovených kritérií vybí-
rají vhodné spotřebiče, které ještě mohou pos-
loužit svému původnímu účelu, provedou na
nich případné drobné opravy a garantují, že
budou dále bezpečně fungovat.

Patronátu nad projektem se ujal spisovatel
Michal Viewegh, jenž návrat do života zažil na
vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět
do života Michal Viewegh komentuje: „I já
jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem
zpět, proto projekt smysluplného navracení
spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“
Před časem mu praskla aorta, což přežije jen
jeden z deseti lidí. 

ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotře-
biče k bezplatnému užívání neziskovým organi-
zacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti.
První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrože-
ných dětí. Zdroj: Elektrowin a. s., odbor ŽP

Projekt ELEKTROWINu se úspěšně rozběhl

Finanční odbor Městského úřadu ve Slav-
kově u Brna připomíná občanům, kteří dosud
nesplnili poplatkovou povinnost a nezaplatili
místní poplatek ze psů, aby tak učinili v ná-
hradní lhůtě, nejpozději do 30. května 2016.
Dle platné Obecné závazné vyhlášky č. 1/2011,
o místních poplatcích, je poplatek splatný nej-
později do 31. března 2016. 

V případě, že poplatek ze psů není zaplacen
včas, tj. ve lhůtě splatnosti, příp. v náhradní
lhůtě, nebo ve správné výši, vyměří správce po-
platku poplatek platebním výměrem, ve kterém
lze tento poplatek navýšit dle § 11 zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v plat-
ném znění až na trojnásobek.

Sazba poplatku ze psa na území města činí
na rok 2016:

za prvního psa 250 Kč
za druhého a každého dalšího 375 Kč

Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je
poživatel starobního, invalidního nebo vdov-
ského důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, činí ročně:

za prvního psa 200 Kč
za druhého a každého dalšího 300 Kč
Dále připomínáme, že držitel psa, a to jak fy-

zická, tak právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území města Slavkova
u Brna, má povinnost přihlásit psa staršího tří
měsíců do evidence, a to do 15 dnů od oka-
mžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je dr-
žitel psa povinen ohlásit veškeré změny,
které mají vliv na výši nebo zánik poplat-
kové povinnosti.

Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude
uplatňovat zákonnou možnost osvobození od
poplatku dle platné vyhlášky města.

Jarmila Cenková, finanční odbor

Končí lhůta na poplatek ze psů
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Informace pro občany
Upozorňujeme občany, že poplatek za ko-

munální odpad na druhé pololetí letošního
roku bude možné zaplatit na finančním odboru
Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého
nám. 65 již od 1. června 2016. Platbu je
možné provést v hotovosti nebo platební kar-
tou. Na žádost občanů jednáme o možnosti za-
vedení celoročních známek na popelnice a dále
o možnosti platit poplatky za komunální odpad
bankovním převodem od roku 2017.

Jarmila Cenková, finanční odbor

jedoucím po kruhovém objezdu (ust. § 22 zá-
kona o silničním provozu). 

„Na silnicích v České republice by se
tedy motoristé měli i nadále setkávat
s kruhovými objezdy, kde přijíždějící
vozidlo na křižovatku bude dávat před-
nost autům, která po něm jedou. Stano-
veno to bude příslušnou dopravní
značkou i s umístěním některé ze značek
upravujících přednost,“ uvedla vedoucí
Odboru dopravy a silničního hospodář-
ství Mgr. Libuše Pilátová.

Důvodem k mediální vlně bylo připuštění
ojedinělých výjimek. Novela vyhlášky
č. 294/2015 Sb. totiž pouze umožňuje, ve zcela

Kruhové objezdy: změna přednosti je zcela výjimečná
výjimečných případech, instalovat dopravní
značku „Kruhový objezd“ samostatně (bez
značky „Dej přednost v jízdě“, nebo „Stůj, dej
přednost v jízdě“, a tedy přikázat přednost vo-
zidlům jedoucím zprava. 

„Takový záměr je však třeba velmi po-
drobně odůvodnit a důkladně to konzultovat
s Policií České republiky coby dotčeným orgá-
nem,“ uvádí se v metodickém pokynu minis-
terstva dopravy.

Zdroj: Metodický pokyn Ministerstva do-
pravy ČR k vyhlášce č. 294/2015 Sb., stanove-
ných v ust. § 22 zákona č. 361/2000 Sb.
(Zákon o silničním provozu).

vs

Hledáme brigádnici
Technické služby města Slavkov u Brna,

přijmou na období od června do srpna 2016
brigádnici na úklid koupaliště.

Pracovní doba: denně od 6.30 do 12 hodin
včetně víkendů, možná úprava dle dohody, ho-
dinová mzda: 60 Kč. Zájemci se mohou kon-
taktovat na tel.: 607 676 157.

V průběhu měsíce března 2016 byla ve Slav-
kově u Brna provedena v návaznosti na derati-
zaci kanalizačních sítí ve správě VaK Vyškov
jarní etapa deratizace. Opětovně se zásah proti
hlodavcům týkal zelených ploch na veřejných
prostranstvích města. Dle sdělení fy PAŘEZ,
zdravotně technické služby Brno zůstává
 nejvyšší výskyt hlodavců ve středu města (Ko-

menského nám., ulice Špitálská, Čelakov-
ského, Jiráskova, Tyršova a Sídliště Zlatá
Hora). Po provedení kontrol byla pak vyhod-
nocena efektivita zásahu se zjištěním, že se vi-
ditelně snížil výskyt hlodavců a zvolení
každoročního cyklu deratizačního zásahu v ob-
dobí jaro – podzim je účinné.

Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Jarní etapa deratizace

Ze zápisníku strážníků městské policie
Děti už ví, co způsobuje alkoholismus
a jak vypadají opilci

V měsíci březnu proběhla na ZŠ Tyršova be-
seda velitele MP se žáky 7.A a 7.B na téma al-
kohol, alkoholické nápoje – jejich negativní
vliv na společnost, zdraví člověka a vývoj
osobnosti. Děti byly do diskuze aktivně zapo-
jeny, kdy odpovídaly na otázky a také se ak-
tivně ptali přednášejícího. Prezentace byla
doplněna i obrázky, kdy děti se dozvěděly co
je mozeček, jaký má alkohol na tento orgán
vliv, jakož i rozdíl mezi zdravími lidskými
játry a játry postižené cirhózou. Mezi obrázky
byli fotky opilců, kteří pod vlivem alkoholu
spali ve zcela nepřirozených polohách, přechá-
zeli pozemní komunikaci po kolenou atd. Pro-
tože se nejedná pouze o problém týkající se
mužské populace, byly zde i fotky žen, na kte-
rých se dlouhodobé požívání alkoholu značně
podepsalo. Děti se také dozvěděly, co je to al-
koholismus, jak se mu dá předcházet a jak se
dá léčit. 

Strážníci si s dětmi povídali o šikaně
Dne 9. 3. proběhla na ZŠ Tyršova beseda ve-

litele MP se žáky šesté třídy na téma „šikana“.
Dětem bylo popsáno, co šikana znamená, jaký
má vliv na osobnost člověka v jeho pozdějším

věku, jaký může mít vliv na psychickou
stránku jedince. Dále se dozvěděly, jak se mají
zachovat, pokud zjistí nebo jsou svědky
šikany, kde všude může k šikaně dochá-
zet (škola, kroužky, kolektivní sporty,
pracoviště atd.), a že i pasivní přihlížení
je považováno za účast na šikaně. Sou-
částí besedy bylo i povídání o strachu,
neboť strach „svazuje“ ruce a ovládá jednání
člověka. Závěrem bylo povídání o motivaci, re-
spektive o překonávání strachu.

Před strážníky skočil na dopravní značku.
Nadýchal 2,21 promile alkoholu

Dne 7. dubna kolem 13.30 hod. projížděla
hlídka MP po ulici Sušilova, kdy na začátku
ulice (od Zlaté Hory), si strážníci všimli tří
mužů. Jeden z nich stál uprostřed pozemní ko-

munikace a dva na chodníku. Muž, který stál
na pozemní komunikaci před přijíždějícím slu-

žebním vozidlem MP nehodlal uhnout.
Následně skočil na dopravní značku
a začal se kolem ní točit. Na přijíždějící
služební vozidlo začal pokřikovat různé
hesla. Hlídka zastavila a strážníci šli
prověřit jednání muže. Byl z něj silně

cítit alkohol, kdy následná zkouška ukázala
2,21 promile alkoholu v krvi. Muž nebyl scho-
pen stát na místě, neustále pořvával různé vul-
garismy. Zraněn nebyl. Jelikož muž sebe
ohrožoval na zdraví, nebyl schopen ovládat své
jednání a neskýtal záruku slušného chování,
byl hlídkou MP převezen na záchytnou stanici
Brno – Černovice. Zde bylo zjištěno, že se
jedná o známého „nocležníka“, který má již za
sebou 19 záchytů. vs
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Přestože v uplynulých týdnech novinové ti-
tulky hlásaly, že ministerstvo dopravy zavedlo
revoluční změny v přednosti na kruho-
vých křižovatkách, ve skutečnosti se
téměř nic nezměnilo. Na drtivé většině
kruhových křižovatek dávejte přednost
tak, jak jste byli zvyklí – přednost
dejte vozidlům jedoucím po objezdu.
Přednost zprava bude zcela výjimečná
a vždy ji bezpečně poznáte.

Nadále platí, že je-li dopravní
značka „Kruhový objezd“ doplněna
značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj,
dej přednost v jízdě!“, musí řidič vjíždějící na
kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům

Beseda velitele městské policie s žáky školy • Foto: archiv MÚ
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Program zakončí Petr Bende
Sobotní program Dnů Slavkova zakončí Petr

Bende s kapelou. Hvězdnou kariéru
ivančického rodáka od-
startovala v roce 2005
soutěž Česko hledá su-
perstar, kde se probojo-
val až do finále a získal
stříbrnou příčku. 

Populární zpěvák má
letos naplánovaných
téměř padesát živých
koncertů, mezi nimiž je
i Slavkov u Brna. Vidět jej
můžete i v roli Hamleta ve
slavné Shakespearově stej-
nojmenné hře.

Petr Bende s kapelou vystoupí od 22 h. na
Palackého náměstí. Vstup je volný. vs

Rytířský turnaj, středověký jarmark, histo-
rická krčma i kapely, videomapping na radnici
i příjezd krále Václava IV. s družinou. Vystou-
pení místních dětí, ale i symfonického orches-
tru Konzervatoře Brno, koncert Petra Bendeho
nebo kapely XIII. století.

To jsou hlavní body sobotního programu
Dnů Slavkova. Město se totiž letos vrátí o 600
let zpět. Tradiční program na pódiu u radnice
tak doplní pouliční rytíři, kejklíři, dobová ře-
mesla a atrakce pro děti. Zámek se také rozhodl
motivovat návštěvníky k tomu, aby atmosféru
pomohli dokreslit vlastním kostýmem.

Novinkou sobotního programu je rozšíření
programu na několik míst. Středověká atmo-
sféra opanuje Palackého náměstí, nádvoří Pan-
ského domu i zámecký park a zámek.

Od 8 h. zaplní Palackého náměstí středověký
jarmark s dobovými atrakcemi. Na pódiu u rad-
nice od 9.30 až do 16 h. vystoupí děti ze slavkov-
ských škol a zájmových a folklorních sdružení. 

Od 16 h. sledně se centrum města stane svěd-
kem příjezdu krále Václava IV., který slav-
nostně předá starostovi Michalu Boudnému
znakové privilegium. 

U příležitosti 600. výročí nejstaršího měst-
ského znaku vedení radnice ocení také významné
osobnosti města a poděkuje starostům za jejich
přínos pro rozvoj regionu. Odpolední program je
také vyhrazen pro vyhlášení ankety Sportovec
roku nebo pro slavnostní naražení speciálního
piva Slavkovského pivovaru. Nebudou chybět ani
tradiční hodové tance krojovaných párů. 

Středověk a slavnostní atmosféru můžou
návštěvníci nasát nejen na dobovém jarmarku,
ale také na nádvoří Panského domu. To se totiž

promění ve středověkou krčmu s dobovými
atrakcemi. Po celý den zde také budou hrát ka-
pely a divadelníci.

Na své si přijdou i děti. Tradicí se stal pro-
gram v zámeckém parku Z pohádky do po-
hádky, který připravil Dům dětí a mládeže.
Park nabídne dětem i další vyžití – dobové hry,
lukostřelbu, střelbu z kuše, jízdu na ponících
apod. V aleji před stadionem nebude chybět tra-
diční pouť.

Jeden z nejatraktivnějších bodů programu se
uskuteční od 18 h. na severní louce zámeckého
parku. Odehraje se zde rytířský turnaj. Středo-
věkou atmosféru navodí nejen rytíři v brnění,
dřevěná kopí, štíty, ale i koně a šlechta.

Městem se ponese dobový duch i ve večer-
ních hodinách. Náměstí i rocková klasika s his-
torickým nádechem XIII. století. 

Kostýmovaní mají vstup zdarma
Pozadu nezůstane ani Zámek Slavkov – Aus-

terlitz. Po celý den se na zámku uskuteční kos-
týmované prohlídky, které přiblíží významné
výročí. „Protože stojíme o to, aby nám atmo-
sféru středověku pomohli dokreslit i samotní
návštěvníci, rozhodli jsme odměnit lidi, kteří při-
jdou ve středověkém kostýmu. Vstupné na zámek

Sobotní program Dnů Slavkova přenese město do středověku

budou mít v sobotu zdarma,“ uvedla ředitelka
Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická. 

Zlatým hřebem večera pak bude koncert
symfonického orchestru Konzervatoře Brno,
který od 21 h. zahraje pod širým nebem nád-
herné skladby českých skladatelů.

Po skončení se pak zraky návštěvníků upřou
na budovu renesanční radnice, která díky svě-
telné show (videomappingu) odvypráví příběh
města Slavkov u Brna.

Program na náměstí pak ještě neskončí. Od
22 h. vystoupí na pódiu Petr Bende s kapelou.
Vstup na sobotní program je zdarma. vs

Nádvoří Panského domu
se promění v krčmu

Nádvoří Panského domu se v sobotu
4. června promění ve středověkou krčmu. Do-
bovou atmosféru umocní nejen dobová jídla
a nápoje, ale také břišní tanečnice nebo ohňová
show. Ve spolupráci s brněnskou restaurací
Středověká krčma bude připravené dobové
menu jako například pečená kýta, sele a kotlí-
kový guláš. Jídlo budou roznášet číšníci v do-
bovém oblečení. Těšit se můžete i na bohatý
program na pódiu. Pohodové kapely budou
střídat divadelníci. vs Jedna z nejpopulárnějších mezigeneračních

(babypunkových) kapel Kašpárek v rohlíku
vystoupí k příležitosti Dnů Slavkova a Mezi-
národního dne dětí na nádvoří Zámku Slavkov
– Austerlitz. Unikátní český projekt, který vy-
prodává největší koncertní haly v Česku, se
představí v pátek 3. června od 18 hodin. 

Děti si ale přijdou na své již od 15 h. Zámek
Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Komunit-
ním centrem Korálky připravil také dopro-
vodný program. Zámecký park se promění
v hernu s tvořivými stanovišti. Těšit se můžete
na řemeslnou dílnu, výtvarný ateliér a další
dětské hrátky ve středověkém duchu. 

Program v parku je pro děti zdarma.
Vstupné na Kašpárka v rohlíku je 180 korun
za osobu. Rodinné vstupné (2 rodiče a 2 až
3 děti) stojí 650 korun. Děti do dvou let mají
vstup zdarma. Vstupenky jsou již v předpro-
deji na Informačním centru na Palackého ná-
městí a v prodejně Indies v Poštovské ulici
v Brně. 

Kašpárek v rohlíku je projekt pro děti a do-
spělé postavený na originálním propojení di-
vadla a hudby ve vlastních představeních
a živých hudebních show. Celý projekt vznikl
jako reakce na nedostatek kvalitních, původ-
ních písniček pro děti a také jako reakce na
téměř neexistující mezigenerační zábavu urče-
nou společně pro dospělé a děti. Kapelu tvoří
přední čeští muzikanti. Do projektu se zapojila
například Lenka Dusilová nebo David Koller,
Tonya Graves, Radek Banga a další. vs

Kašpárek v rohlíku zahraje na nádvoří

se i do divadelních projektů i operních poloh.
Nejvíce jej však vytěžuje koncertování s kape-
lou Leaders!, která je doprovodí i v našem
městě. Jejich hudební kvality oceňují nejen kri-
tici, ale hlavně posluchači, kteří zaplňují
i velké koncertní síně. 

A na co se můžete těšit? Kamil Střihavka už
dávno není pouze zpěvákem písně Země vzdá-
lená, kterou podává se strhujícím výkonem.
Jeho koncerty zpestřuje i vtipná nadsázka Kov-
boj z Teplic. Za pozoruhodnou lze označit i ba-
ladu Když se snáší déšť. Jeho koncerty jsou
proslavené tím, že jednotlivé písně kapela pro-
měňuje do nejrůznějších stylů – od drsného
hardrocku až po jemný soul. 

Vstupné na koncert Kamila Střihavky a Le-
aders! je v hodnotě 280 Kč. Lístky jsou k do-
stání v předprodeji v Informačním centru na
Palackého náměstí. vs

Na Dnech Slavkova zahraje i Kamil Střihavka
O tom, že Kamil Střihavka patří mezi přední

zpěváky s velkým přesahem, se můžete přijít
přesvědčit v pátek 3. června od 20 hodin na ná-
dvoří Panského domu ve Slavkově u Brna.
Rockovo-muzikálová hvězda zakončí páteční
program Dnů Slavkova. 

Přední český zpěvák v posledních letech
překvapuje nejen na hudební scéně, ale pouští

Rytířský turnaj • Foto: archiv ZS-A

Kamil Střihavka • Foto: archiv

Kašpárek v rohlíku • Foto: archiv
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Florbal – sport, který baví
Mezi oblíbené sportovní kroužky, které DDM

Slavkov u Brna nabízí, patří již několik let flor-
bal. Tento kolektivní sport je ideální všestranná
aktivita. Pod vedením Simony Ondruškové se
chlapci věnují sportovní přípravě a rozvoji do-
vedností. Vše je vedeno tak, aby děti získaly po-
zitivní vztah k pohybu. V dnešní době klademe
také důraz na utváření přátelského a zdravě sou-
těžního kolektivu. Kroužek florbalu navštěvuje
asi 60 chlapců, kteří jsou rozděleni podle věku
do několika skupin. Jana Bangová

1. májový turnaj ve volejbale
Oddíl volejbalu pod hlavičkou DDM Slavkov

zve všechny příznivce volejbalu ve Slavkově
u Brna na 1. májový turnaj žákyň, který se ode-
hraje v sobotu 7. května, začátek v 9 hod, pre-
zentace družstev od 8 hod. Turnaje se zúčastní
12 družstev soutěží krajského přeboru (KP Brno
– 3 dužstva, Boskovice – 2 dr., Jehnice, Vítovice,
Vyškov – 2 dr., Brno – Vejrostova a DDM Slav-
kov – 2 dr.). Hrát se bude na třech venkovních
kurtech v areálu ZŠ Tyršova Slavkov.

Milí rodičové, dědečkové, babičky – přijďte
povzbudit svoje holčičky. Zveme také všechny
známé, dobré občerstvení pro vás máme, rádi
všechny uvítáme. Pro všechny diváky je připra-
vena tombola ke slosování. Na vaši účast se těší
pořadatelé. Jan Zmrzlý

Výlet do lanového centra
DDM Slavkov u Brna pořádá v sobotu 21.

května pro děti 10–12 let výlet do lanového
centra v Brně. Cena 400 Kč. Termín uzavření
přihlášek je ve čtvrtek 12. května. V ceně je
dvouhodinový program s instruktory lanového
centra, doprava. Pedagogický dozor: Mgr. Jana
Bangová + externí instruktorky. Pro bližší in-
formace volejte 605 083 322, 544 221 708.

Školní rok se pomalu blíží ke konci a z ma-
teřáčků se po prázdninách stanou velcí školáci.
A tak nastal čas jít se podívat do školy. Šli jsme
se s dětmi ze třídy Sluníček a s předškoláky Be-
rušek podívat do všech prvních tříd ve Slav-
kově. Na ZŠ Tyršova je jedna první třída a na
ZŠ Komenského jsme navšítivili dvě první třídy. 

Děti se od rána těšily na zážitky a co
všechno ve škole uvidí. Stoupali jsme po širo-
kých školních schodech a už nás přivítaly děti
na chodbě – měly přestávku. Přiběhly nás po-
zdravit nejen děti z prvních tříd ale i ze tříd
vyšších, které si připomněly jak chodily k nám
do mateřské školy. A tak jsme se setkali s na-
šimi kamarády, které jsme dlouho neviděli. 

Po zazvonění jsme šli do třídy. Tady nás uví-

tala paní učitelka a posadila nás na velkou la-
vici dozadu. Děti pozorně sledovaly, co už
všechno školáci umí. Líbila se jim vyzdobená
třída a pomůcky na učení. Pak přišla řada i na
nás a zapojili jsme se také do vyučování.

Vyzkoušeli jsme si psaní na tabuli, počítání
na počítadle a práci s obrázky. Pak jsme si sedli
ke kamarádům do lavic a pozorovali jak už
umí číst, psát a počítat. Prohlédli jsme si jejich
pouzdra, aktovky, sešity a učebnice. Ve škole
nám bylo příjemně a děti už se těší na září, až
půjdou do školy. 

A tak na závěr popřejeme našim předškolá-
kům šťastnou cestu do první třídy. 

Za třídu Sluníček Zdeňka Rusnáková
a Dagmar Červinková

Děti z MŠ Zvídálek na návštěvě
v prvních třídách ZŠ

Dne 13. dubna se v sále ZUŠ F. France konal
hudební večer. V programu byly zařazeny
skladby různých světových i českých autorů.

Posluchači měli možnost poslechnout si pe-
strou škálu rozmanitých hudebních stylů v po-
dání malých šikovných interpretů. Žáci, kteří
tvořili průběh celého pozdního odpoledne, vy-
kouzlili na pódiu příjemnou atmosféru a zpe-
střili tak osvěžující příjemný jarní podvečer.

V úvodu zazněly skladby pro klavír v po-
dání Kateřiny Sušilové a Davida Brázdy ze tříd
paní učitelky Jarmily Mašové a Jany Jelínkové.
Představily se také děti z pěvecké třídy p. uč.
Kateřiny Jirákové. Zazněly tu zobcové flétny

a oživením večera bylo také vystoupení To-
máše Šebečka, který zahrál na bicí. Osvěžením
tohoto večera byla také vystoupení komorních
souborů, která prezentovala práci svých uči-
telů. Hodno jmenovat soubor zobcových flé-
ten, klarinetové trio, kytarová tria a kvartet,
pěvecký soubor Hlásek, houslový soubor Slav-
kovánek a Illegal band. Jeden z velmi pěkných
a vydařených večerů, kdy tu vládla příjemná
atmosféra a pohoda. Hojná návštěvnost a pod-
pora ze strany posluchačů byla velmi milá.

Velké díky patří všem učitelům i žákům,
kteří se podíleli na utvoření průběhu tohoto ce-
lého koncertu. Tereza Krejčí

Hudební večer žáků ZUŠ F. France

Květnové akce ZUŠ
Den otevřených dveří

Den otevřených dveří ZUŠ Fr. France se
koná v úterý 10. května od 13 do 16.30 hod.

Absolventský koncert
Zveme vás na absolventský koncert, který se

koná ve čtvrtek 12. května v 18 hod. v sál ZUŠ.

Talentové zkoušky
Talentové zkoušky do hudebního, tanečního

a výtvarného oboru ZUŠ se konají v pátek 13.
května od 13 do 17 hodin.

Vystoupení tanečního oboru
Závěrečné vystoupení tanečního oboru se

uskuteční ve čtvrtek 19. května v 17 hodin
v sále Společenského centra Bonaparte

Absolventský koncert
Zveme vás na absolventský koncert jenž se

bude konat ve čtvrtek 2. června v 18 hod.
v sále ZUŠ. jj

Zlatým hřebem sobotního programu Dnů
Slavkova se stane koncert symfonického orches-
tru Konzervatoře Brno. Na pódiu pod širým
nebem zahraje skladby od předních českých
skladatelů. Na programu budou známé melodie
od Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany, Antonína
Dvořáka či Jaroslava Ježka či Josefa Vejvody.

Zazní i tematický opus od Evžena Zámeč-

níka Bitva u Slavkova. Brněnský skladatel po-
užil ve skladbě autentické povely, modely v bi-
cích nástrojích, hudbu k modlitbě před bitvou,
starý rakouský pochod apod.

Závěr koncertu vyzní ještě slavnostněji díky
Fanfárovému orchestru, který zahraje fanfáry
od Jiřího Ingnáce Linky či Georga Friedricha
Händela. vs

Symfonický orchestr Konzervatoře Brno zahraje
nejkrásnější české skladby pod širým nebem

Děti z mateřské školy v základní škole • Foto: archiv školy

Volejbalistky DDM • Foto: archiv DDM
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nabídku pikniků v parku. Turisty i místní oby-
vatele chce zámek nalákat na pestrý program
i několik výjimečných koncertů
zdarma. Ojedinělé budou také pro-
hlídky krovů a půdy, nebo zapojení se
do festivalu Ignis Brunensis ve spolu-
práci s IDS JMK. Z Brna do Slavkova
u Brna budou 18. 6. vypraveny histo-
rické autobusy. 

Slavnostní zahájení sezony a vernisáže čtyř
výstav, které se na zámku konají, doprovázeli
žáci ZUŠ Františka France a také průvodci
Zámku Slavkov – Austerlitz a místní ochotníci.

Zámek odstartoval turistickou sezonu
Ti si připravili tematickou scénku, která vtipně
vysvětlila, kterak Slavkov k nejstaršímu znaku

přišel.
Z pohledu statistiky začala turistická

sezona velmi optimisticky. Zámek jen
o velikonočním víkendu navštívilo
téměř 1500 lidí. „Taková čísla mě velmi
těší. O to víc, když vidím, že na zámek

míří stále větší počet místních obyvatel. To je
totiž také jeden z hlavních cílů letošní sezony:
dokázat Slavkovanům, že zámek patří do jejich
života a že na něj můžou být právem hrdí,“
uvedla ředitelka Eva Oubělická. vs

Ve čtvrtek 24. března zahájil Zámek Slavkov
– Austerlitz turistickou sezónu. Při tiskové
konferenci představil program na celý rok
a novinky. Kromě nabitého programu, který
jsme ve zpravodaji již několikrát představovali,
ředitelka zámku Eva Oubělická prezentovala
nově vznikající webové stránku zámku nebo

V případě velkého zájmu průvodci přidají další
čas. Prohlídka trvá cca. 45 minut.

Vstupné je 150 Kč za dospělou osobu, 100
senioři a 90 Kč dítě (od 3 let) nebo ZTP. Vstup
do kouzelnické dílny a na výstavu Mudlům
vstup povolen je mimořádně 20 Kč pro dospělé,
děti do 10 let mají vstup zdarma. Výtěžek ze
vstupného bude věnován Sdružení Korálky. vs

Prožijte noc s Harry Potterem
Zámek Slavkov – Austerlitz se v pátek 27.

května promění v kouzelnickou školu v Brada-
vicích. A není to jen nadsázka spojená s výsta-
vou Mudlům vstup povolen. Průvodci zámku si
totiž připravili oblíbené kostýmované prohlídky
Škola čar a kouzel Austerlitz, které zavedou
návštěvníky do světa Harryho Pottera. A co víc
– při příležitosti konání festivalu Muzejní noc –
kouzelné prohlídky potrvají až do nočních
hodin. 

Návštěvníci jsou vítáni i za denního světla.
Od 16 h. se totiž otevře brány i alchymistické
laboratoř, kouzelnická dílna i škola. Ve spolu-
práci s komunitním centrem Korálky Zámek
Slavkov – Austerlitz připravil zábavnou dílnu,
ve které si můžete vyrobit například kouzelnou
hůlku a další kouzelné nástroje. Dílna nejen pro
děti se zavře s poslední prohlídkou. 

Rezervujte si vstupenky již nyní! Kouzelný
zámek otevírá v 18 h., následně v 19 a 20 h.

Na zámku ukážou
 originál městského znaku

Jen výjimečně se dostane na
denní světlo nejstarší docho-
vaný městský znak v českých
zemích. Originální listina s vy-
obrazením znaku města Slav-
kov (Novosedlice) udělená
králem Václavem IV. před 600

lety bude vystavená pouze po tři dny – od
pátku 3. do neděle 5. června. Pak ji pracovníci
archivu znovu vymění za faksimile a originál
schovají zpět do trezoru. Ojedinělou podíva-
nou můžete začít při příležitosti konání Dnů
Slavkova na výstavě Slavkov – 600 let znako-
vého privilegia. 

Expozice v 2. podlaží Zámku Slavkov -
Austerlitz bude navíc v sobotu 4. června pří-
stupná za dobrovolné vstupné.

Výstava láká nejen na unikátní listinu, ale
nabízí pohled na zrestaurované obrazy s histo-
rickým vyobrazením města. Unikátní jsou také
modely slavkovské komendy řádu německých
rytířů a renesančního zámku, které dřív stávaly
na základech současné barokní památky. Mo-
dely jsou zajímavé i tím, že byly vyhotoveny
na 3D tiskárně v Brně. vs

Netradiční prostředí i divadelní hra zahájí ve
čtvrtek 2. června od 19 h. Dny Slavkova. Diva-
delní soubor Slavkov u Brna odehraje na nádvoří
Panského domu představení Popelka Nazaretská. 

Básník, dramatik a překladatel Václav Renč
(1911–1973) byl plnokrevným lyrikem. V jeho
básnickém díle tedy nemohla chybět oslava
ženství a mateřství jako nejpřirozenějšího
zdroje krásy na zemi. V jeho díle nebyla žena
nikdy ďábelským svůdcem, ale spíše odleskem
ráje a symbolem dokonalosti Stvořitelova díla.

Básník Václav Renč byl v květnu 1951 za-
tčen a soud jej odsoudil k 25 létům těžkého ža-

láře. Pro básníka Renče, odtrženého od normál-
ního života, se ve vězení zhmotnil ženský fe-
nomén do postavy Panny Marie, přímluvkyně
a matky Ježíše Krista, kterou přivolával v ho-
dinách opuštěnosti. Právě v těch nejtěžších vě-
zeňských podmínkách vznikla Popelka
Nazaretská.

A těmito slovy uvádí autor vydání své knížky
v roce 1969: „Tahle skladba vznikla a slovo od
slova byla zapsána do paměti stovek muklů,
kteří ji znali zpaměti buď částečně, nebo celou.
Vychází tak, jak mi v těch samotách byla da-
rována.“ vs

Dny Slavkova zahájí Popelka Nazaretská

Kouzelnická škola • Foto: archiv ZS-A

Slavnostní zahájení sezony na
zámku • Foto: 4x archiv ZS-A
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Přednáška Slavkov
a řád německých rytířů

Zámek Slavkov – Austerlitz vás zve na před-
nášku prof. Mgr. Libora Jana, Ph.D. s názvem
Slavkov a řád německých rytířů. Profesor Jan
pracuje na Historickém ústavu Filozofické fa-
kulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se
českým zemím ve středověku a jednou z jeho
specializací jsou dějiny rytířských duchovních
řádů. Přednáška je součástí programu k 600. vý-
ročí od udělení znakového privilegia městu
Slavkovu a uskuteční se v úterý 24. května
v 17 h. v Rubensově sále slavkovského zámku.

Martin Rája, ZS-A

Slavkov ve 13.–15. století
Když se řekne šlechtické sídlo, hrad nebo

zámek, téměř každý si představí romantický
život bezstarostných majitelů, spoustu služeb-
nictva, vyjížďky v kočárech, hony na divokou
zvěř, případně bujará rytířská klání, zkrátka
život v blahobytu – vše ovlivněno barvitou
představivostí… a zejména televizními seriály.
Jaký však byl skutečný život šlechticů a jejich
poddaných a jak se měnil v průběhu staletí?
Střípek z této „nekonečné mozaiky“ si při-
bližme ukázkou života na zámku, který se na-
chází ve Slavkově u Brna a na předchůdcích
této známé barokní stavby v období renesance
a gotiky.

Kolem roku 1222 věnoval moravský mar-
krabě Vladislav I. Jindřich řádu německých
rytířů statky na jižní Moravě, mezi nimiž se
poblíž Brna nacházel i nynější Slavkov. Jed-
nalo se o rytířský řád, který zastával přede-
vším obrannou funkci. Jeho úkolem bylo
bránit zemi před vpádem nepřátel, v této době
zejména Turků, a doprovázet poutníky do
Svaté země. Šlo však rovněž o řád lazaretní,
tzn. řád, který budoval a staral se o špitály. Ta-
kový špitál byl založen i poblíž Slavkova.

Na vyvýšeném místě, zčásti obklopeném
bažinou, bylo vybudováno v gotickém stylu
kamenné opevněné sídlo – komenda, ve své
době jedna z největších staveb tohoto druhu
nacházejících se na Moravě. Sídlo zahrnovalo
hlavní budovu paláce s obdélníkovým půdo-
rysem o rozměrech cca 27,4 x 14 m, s nárož -
ními obrannými věžemi, v jižní části pak
hospodářské budovy, vše obehnáno hradbami
vysokými až 7 metrů. V přízemí paláce se na-
cházely dvě prostorné místnosti. Jednou z nich
byla řádová jídelna-refektář. Tento prostor
sloužil nejenom ke společnému stravování řá-
dových bratří, ale jako jedna z největších míst-
ností komendy byl používán rovněž ke

shromažďování, společným modlitbám a me-
ditacím. Současně zde bývaly řešeny provozní
záležitosti. V I. poschodí se nacházel dormitář
– strohá společná ložnice a ještě další prostor
vyhrazený představenému komendy. Vyba-
vení nábytkem však bývalo velmi skromné.

V komendě žilo 12 řádových bratří a 50–60
dalších osob zde bylo zaměstnáno jako čele-
díni, kuchaři, lesníci a lidé, kteří pracovali jak
v lese, tak zejména na poli. Na vše dohlížel
šafář. Například v letech 1382–1392 slavkov-
ská komenda chovala 782 ovcí, 200 prasat, 45
kusů hovězího dobytka, 32 tažných koní. V zá-
sobách měla např.: 77 kop sýru, 14 hrnců pře-
puštěného másla, 600 měr vymláceného žita,
210 měr mouky, dále k poživatinám patřil slad
na výrobu piva, hrách a víno k prodeji

Jak se žilo na šlechtických sídlech…

i k vlastní spotřebě. Předmětem obchodu byla
rovněž vlna získávaná z chovaných ovcí.

Hospodářský chod slavkovské komendy
tedy zaručovalo zejména vlastnictví polí, luk,
lesů a rybníků, které zabezpečovalo vlastní ob-
živu řádových rytířů a jejich služebnictva,
umožňovalo však rovněž financovat výstavbu
a provoz řádových domů, špitálů i náklady
spojené s vojenskou funkcí tohoto řádu.

Samotní řádoví bratři byli tehdy zaměstnáni
především vojenskou činností, službou panov-
níkovi či působením v založených špitálech. 

Po porážce polsko-litevským vojskem
v bitvě u Grunwaldu v roce 1410 byl řád ně-
meckých rytířů značně oslaben a na počátku
roku 1411 slavkovskou komendu ztrácí. Již
nikdy se mu ji nepodařilo získat zpět do svého
vlastnictví.

V současné době se pozůstatky gotického
zdiva komendy, místy i se střílnovými okénky,
dochovaly v suterénu slavkovského zámku.
Části staveb byly rovněž odkryty při archeolo-
gickém výzkumu stávajícího nádvoří. Přesto,
že písemných ani stavebních dokladů se nedo-
chovalo mnoho, podařilo se provést alespoň
přibližnou rekonstrukci komendy, jejíž model
můžete spatřit ve slavkovském zámku na vý-
stavě „Slavkov – 600 let znakového privile-
gia“ od 24. 3. do 25. 9. 2016.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz
(Pokračování příště)

Beseda s Vlastimilem Vondruškou
Beseda se známým historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou se setkala s velkým

ohlasem. Na setkání s ním přišlo přes 100 návštěvníků, kteří zcela zaplnili Divadelní sál. Před
i po přednášce, která se týkala jak životních osudů, tak tvorby, podepisoval pan Vondruška své
knihy, které si čtenáři mohli na místě také zakoupit. Těšíme se na setkání s vámi při dalších po-
dobných akcích, které budou následovat. 

Jarmila Urbánková, Jiří Blažek, Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Řez renesančním zámkem • Foto: archiv ZS-A

Znak německých rytířů
Foto: archiv ZS-A

Autogramiáda Vlastimila Vondrušky • Foto: archiv ZS-A
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Akce na zámku v květnu

1. května, neděle, 10 hod.

DOMÁCÍ PÉČE
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje
pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů a její esoterické mentorce začíná objevovat svět
alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu… Režie: S. Horák. Hrají: A. Mihulová, B. Polívka, T. Vilhelmová, Z. Kronerová. Žánr: Komedie.
92 minut, mládeži přístupný, vstupné: žádné. Zahájením filmové projekce bude zahájeno projevem a státní hymnou.

1. května, neděle, 16.30 hod.

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Harry Potter zahajuje svůj čtvrtý školní rok na v Bradavicích. Bradavice hostí významnou událost - Turnaj tří kouzelnických škol. Proti všem
předpokladům je vybrán i Harry. Vypadá to tedy, že někdo opět usiluje Harrymu o život. Do toho přichází nový profesor Obrany proti černé magii,
který není úplně ... normální. Harryho čekají těžké časy. Režie: Mike Newell. Hrají: D. Radcliffe, E. Watson, R. Grint. Žánr: Dobrodružný / rodinný
157 minut, mládeži přístupný, vstupné 50 Kč

4. května, středa, 19.30 hod.

VÁLKA BOHŮ
Dlouhé věky od dob, kdy Bohové vyhráli svůj mýtický zápas proti Titánům, se zjevuje nové zlo zmítající světem. Král Hyperion hledá bájný
luk Epirus, který ukoval bůh Áres. Jen ten, kdo vlastní tento luk, je schopen vysvobodit Titány lačnící po pomstě. V rukou krále Hyperiona
znamená luk zkázu lidstva a pokoření moci bohů – ti totiž nesmějí zasahovat do sporů smrtelníků. Jsou tedy bezmocní, ale jen do chvíle,
kdy se objevuje jejich jediná naděje, venkovan Theseus. Režie: Tarsem Singh. Hrají: Henry Cavill, Freida Pinto, Mickey Rourke. Žánr: Akční
110 minut, přístupný od 15 let, vstupné 70 Kč

7. května, sobota, 19.30 hod.

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
Lucasfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin filmem
Star Wars: Síla se probouzí. Režie: J. J. Abrams. Hrají: Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver. Žánr: Sci-fi / akční
136 minut, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

8. května, neděle, 16.30 hod.
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Děj filmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na
řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny – děti Kuby a Máci – Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem.
Režie: Jan Tománek. Žánr: Animovaný
85 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

11. května, středa, 19.30 hod.
TOTEM VLKA
Mladý Číňan Chen Zhen se za dob tzv. kulturní revoluce ocitá v oblasti Vnitřního Mongolska, kde se seznamuje s nomádským způsobem
života. Mongolské stepi symbolicky vévodí vlk, který je člověku nejnebezpečnějším nepřítelem, ale rovněž dobrodincem. Právě v odvěkém
zápasu s vlkem ohrožujícím stáda ovcí a koní byl člověk posílen. Chen Zhen je natolik okouzlen místním smýšlením, že se rozhodne odchytit
a vychovat vlčí mládě. Režie: Jean-Jacques Annaud. Hrají: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa. Žánr: Dobrodružný
121 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

14. května, sobota, 19.30 hod.
MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
Státním úředníkům se poněkud zajídají neortodoxní pracovní metody tajné vládní služby IMF, proto ji rozpustí a jejího šéfa Ethana Hunta chtějí
hnát k zodpovědnosti. Mezitím se začíná o slovo hlásit organizace Syndikát, jejímiž členy jsou zběhlí tajní agenti. Jejím cílem je prostřednictvím
teroristických útoků zavést trochu jiný světový pořádek. Ačkoliv Hunt nemá pro akci proti Syndikátu oficiální pověření a pohybuje se v ilegalitě,
shromáždí své zkušené parťáky a pokusí se teroristy zastavit. Režie: Christopher McQuarrie. Hrají: T. Cruise, S. Pegg, R. Ferguson. Žánr: Akční
132 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

15. května, neděle, 16.30 hod.
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku. Tam však zjistí, že většina členů kouzelnické komunity věří, že jeho
nedávné setkání s Lordem Voldemortem je obyčejný výmysl. Ba co hůř, ministr kouzel Kornelius Popletal opět jmenoval nového učitele
obrany proti černé magii. Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Žánr: Rodinný / dobrodružný
138 minut, mládeži přístupný, vstupné 50 Kč

18. května, středa, 19.30 hod.
NEZLOMNÝ
Louis Zamperini je velký běžecký talent. Dotáhl to až do olympijského týmu na hry v Berlíně v roce 1936. O pár let později ohromoval jeho
spojence jako člen posádky amerického bombardéru. Když během jedné záchranné operace jeho stroj spadl do oceánu, byl Louis jedním
členů posádky, kteří havárii přežili. Zachránila je kolem plující japonská loď. Zamperini se ocitl v zajateckém táboře, který připomínal peklo
na zemi. Chtěli ho zničit, chtěli ho zlomit. Jenže on byl prostě nezlomný.
Režie: Angelina Jolie. Hrají: Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund. Žánr: Válečný / životopisný
137 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

21. května, sobota, 19.30 hod.
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých trabantů,
polského Fiatu neboli malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského Perthu, a během půlroční
dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. Režie: Dan Přibáň. Žánr: Dokumentární
96 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

22. května, neděle, 16.30 hod.
MALÝ PÁN
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém
najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Vydá se za Prázdnou hlavou, aby
mu poradila, kde ten záhadný dům najde. Prázdná hlava se však potřebuje napít jiskřivé vody z jezerního ostrova, bez ní mu nedokáže poradit.
A tady začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je místy zábavná, místy nebezpečná a strašidelná a hlavně zdánlivě nekonečná. Potká na ní
spoustu přátel a pomocníků, ale také nepřátel, kteří mu v dosažení cíle chtějí za každou cenu zabránit… Režie: Radek Beran. Žánr: Loutkový
83 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

25. května, středa, 19.30 hod.
DIVOKÉ HISTORKY
Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice
zákona či dobrých mravů. V různých situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. Vezmou věci do svých rukou
a s lidskou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí sami. Černá komedie koprodukovaná bratry Almodóvarovými si podmanila diváky
festivalu v Cannes i Karlových Varech… Režie: Damián Szifrón. Hrají: D. Grandinetti, M. Marull, M. Villa. Žánr: Komedie / povídkový
122 minut, přístupný od 12 let, vstupné 70 Kč

28. května, sobota, 19.30 hod.
STEVE JOBS
Film se odehrává během vyhrocených momentů před zahájením klíčových Jobsových prezentací, které měnily dějiny. Poprvé Jobse
potkáváme v polovině osmdesátých let, kdy na trh uvedl Macintosh. Od prvních minut utvrzuje diváky v tom, že legendy o jeho asociálnosti
a nesnesitelnosti nelhaly. S ubíhajícími minutami se však z jednorozměrného psychopata stává mnohovrstevná osobnost, kterou budou
diváci chápat, obdivovat, ale samozřejmě také nenávidět. Asi jako každou výjimečnou lidskou bytost, která viděla o kus dál, než všichni
ostatní. Režie: Danny Boyle. Hrají: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen. Žánr: Drama / životopisný
122 minut, přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč

29. května, neděle, 16.30 hod.
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Povzbuzeni návratem Lorda Voldemorta působí Smrtijedi spoušť jak ve světě mudlů, tak ve světě kouzelníků a Bradavice už dávno nejsou
tím bezpečným místem jakým kdysi bývaly. Harry má podezření, že nebezpečí je přímo v Bradavicích, ale Brumbál se soustředí na přípravu
poslední bitvy, která se rychle blíží. Potřebuje, aby mu Harry pomohl odkrýt důležitý klíč, který vede k rozuzlení Voldemortovy obrany. 
Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Žánr: Dobrodružný / rodinný
147 minut, mládeži přístupný, vstupné 50 Kč

Program kina Jas – květen

Slavkovské memento 2016
V den výročí osvobození města Slavkov

u Brna od německých okupantů se již tradičně
koná také vyhlášení soutěže Slavkovské me-
mento. Letošní 12. ročník byl odlišný od před-
chozích tím, že soutěž byla vyhlášena pouze
jako literární. 

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo
v Historickém sále Zámku Slavkov – Auster-
litz v úterý 26. dubna za účasti zástupců gene-
rálního konzulátu Ruské federace Alexandra
Nikolajeviče Budajeva, starosty Slavkova
u Brna Michala Boudného a zástupce velitele
Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve
Vyškově pplk. Ing. Ladislava Zakuťanského.
Přítomni tomuto aktu jsou rovněž představitelé
Klubu autorů literatury faktu, Československé
obce legionářské a Vojenské školy v Moravské
Třebové. 

Svým hudebním a pěveckým uměním potě-
šili přítomné žáci ZUŠ F. France (ve spolupráci
se svými vyučujícími).

Literární porota ve složení JUDr. Jan Kux
(předseda), Ing. Petr Kopečný, PhDr. Jitka
Gruntová, PhDr. Jiří Jaroš a Bc. Táňa Králová
pročetla celkem 104 prací, které byly zaslány
ze 16 škol (osm středních a osm základních). 

Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných na
tomto místě uvádíme jen žáky slavkovských
škol, kterým byla udělena „cena“.

Kategorie POEZIE
Čestné uznání: Michal Pelc (ISŠ Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – základní školy
2. místo
Michaela Brezovská (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Čestné uznání:
Veronika Halouzková (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Ivana Macháčková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Martin Machorek (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Zdislava Nováková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Pamětní list:
Pavla Rudolfová (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – střední školy
1. místo – Veronika Zapletalová (ISŠ Slavkov u Brna)
3. místo – Kristýna Drabálková (ISŠ Slavkov u Brna)
Čestné uznání – Marie Staňková (ISŠ Slavkov u Brna)
Pamětní list – Simona Šimberová (ISŠ Slavkov u Brna)

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy,
drobné dárky a knihy od brněnských naklada-
telství CERM, Doplněk a JOTA a propagační
tisk Morava napoleonská od Regionální roz-
vojové agentury Jižní Moravy. Poháry pro
nejlepší účastníky zajistila Československá
obec legionářská. 

Znovu děkujeme všem spolupracujícím
institucím i jednotlivcům za zdárný průběh
letošního ročníku Slavkovského mementa.

Jiří Blažek, ZS-A
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Pokud vás už někdy napadlo uspořádat si
piknik v parku s výhledem na krásný zámek,
už to nebudete mít snadnější. Zámek Slavkov
– Austerlitz ve spolupráci se Zámeckou restau-
rací připravil pro své návštěvníky netradiční
gastronomický zážitek. Piknikové koše plné
dobrot a vína. Pokud se rozhodnete pro roman-

tickou snídani, nebo rodinný oběd, stačí si vy-
brat z nabídky košů. Kromě jídla vás vybavíme
i piknikovou dekou, nádobím, ubrousky i vý-
vrtkou. Potom si už jen vyberete své místo
a můžete si užívat rozkvétající park se sklenič-
kou dobrého vína v ruce.

Vybrat si můžete z několika variant košů –
od základního, který obsahuje víno a drobné
občerstvení, až po rodinný s osmi porcemi od
každého druhu jídla. Jedinečný piknik si mů-
žete užít již od 399 Kč.

Rezervace pikniků je snadná: můžete si je
objednat telefonicky na pokladně zámku, nebo
při příchodu na zámek s hodinovou čekací
dobou. Záloha na koš je 1000 Kč. Koše se
vrací na pokladně, po zavírací době v Zámecké
restauraci. vs

Zámek nabízí pikniky v parku

Výstava ušlechtilých plemen koček, se kte-
rými se můžete pomazlit a zjistit, co všechno
obnáší jejich chov. Ukázka těch nejkrásnějších
plemen a volba kočičí miss. To všechno na-
bídne Prezentační výstava ušlechtilých koček,
kterou pořádá čelní chovatelský klub Moravia
Cat Club. Jedna z mála chovatelských výstav,
do které se můžete sami zapojit, se uskuteční
v SC Bonaparte v sobotu 21. května od 8.30
do 18 h. 

Po celý den se představí téměř třicet koči-
čích plemen, která budou soutěžit o vaše sym-
patie návštěvníků. Součástí programu je

i soutěž Miss Slavkov, jejíž vítězku vyberou
sami návštěvníci. Organizátoři připravili i pro-
gram pro děti, tombolu a soutěž mladých cho-
vatelů. 

Smyslem prezentační výstavy je přiblížení
kočičího světa lidem, kteří o chovu koček te-
prve uvažují, nebo sice nevlastní „papírové“
mazlíčky, ale o životě koček toho chtějí vědět
více. Na místě budou nejen samotní chovatelé,
ale také veterináři, kteří budou připraveni zod-
povídat dotazy.

Více informací naleznete na www.moravi-
acatclub.eu. vs

Výstava ušlechtilých plemen koček

Slavkov u Brna si vybrali pro absolventský
koncert učitelé a žáci Konzervatoře Brno.
V pondělí 4. dubna zahráli v Historickém sále
zámku. Přestože byli účinkující i posluchači
napjatí, jak si s tak velkým tělesem poradí ne-
vyzpytatelná akustika nekrásnějšího zámec-

kého sálu, výsledek všechny zvedl ze židle. 
V první části zahráli studenti Koncert d moll

pro violoncello a orchestr z pera skladatele
Édouarda Lalo. Následně exceloval na klavír
Kamil El-Ahmadieh. Sálem se nesl koncert
č. 1 fis moll od Sergeje Rachmaninova.

Koncert symfonického orchestru Konzervatoře Brno
„Jsem velmi rád, že si Konzervatoř Brno

vybrala naše město pro tak náročný výjezd
a že naše spolupráce bude pokračovat. Už teď
se velmi těším na jejich vystoupení pod širým
nebem při příležitosti Dnů Slavkova,“ uvedl
starosta Michal Boudný. vs

Toulky českou minulostí
Městská knihovna ve Slavkově u Brna zve

všechny příznivce rozhlasového pořadu
„Toulky českou minulostí“ na besedu s tvůrci
a protagonisty tohoto legendárního díla Če-
ského rozhlasu Brno – ve čtvrtek 5. května od
17 hodin v Divadelním sále zámku. 

Budete mít možnost blíže poznat Josefa Ve-
selého, scénáristu (jehož hlas pravidelně slý-
cháme v živém vysílání Českého rozhlasu
Brno), režiséra Jaromíra Ostrého a moderátora
Jiřího Kokmotose. „Setkání to bude veselé
a ostré“, tvrdí oba hlavní aktéři 

Rozhlasový pořad je inspirován neméně
známým stejnojmenným dílem Petra Hory-
Hořejše. „Toulky“ se poprvé vysílaly v dubnu
1995, doposud se natočilo a odvysílalo neuvě-
řitelných… Kolik přesně dílů to bylo, vám ur-
čitě rádi řeknou páni Veselý a Ostrý. 

Těšíme se na Vaši návštěvu
Jiří Blažek, ZS-A

Vystoupení Evy Holubové
Jedna z nejoblíbenějších českých hereček

Eva Holubová vystoupí v pátek 6. května
v 19 hodin na prknech SC Bonaparte ve
Slavkově u Brna. Představí se v úspěšné pů-
vodní české ONE WOMAN SHOW nazvané
Hvězda, která byla Evě Holubové napsána
na míru. 

Vstupenky v hodnotě 350 Kč jsou již
v předprodeji v Informačním centru na Pa-
lackého náměstí. vs

Do zámeckého parku se vrací festival plný
nejlepších česko-slovenských hudebních
hvězd. Slavkov u Brna se totiž stane 11. června
českým domovem legendárního TOPFESTU. 

Na pódiu se vystřídají hvězdy jako Chinaski,
Čechomor & Lenka Dusilová, Horkýže Slíže,
Desmod, Kristina nebo Miroslav „Meky“
Žbirka a spoustu dalších neméně zajímavých
hudebních skupin. Na návštěvníky festivalu

čeká nejen bohatý doprovodný program, ale
i pestrá nabídka jídel a nápojů. 

Cílem festivalu TOPFEST je potěšit příznivce
české a slovenské populární hudby a vytvořit tak
novou festivalovou tradici. Nezaměnitelné ro-
mantické prostředí parku v těsné blízkosti ba-
rokního zámku Slavkov u Brna, vám slibuje tu
pravou atmosféru pro nezapomenutelný hudební
zážitek festivalu TOPFEST. 

Nejlepší česko-slovenské kapely zahrají v parku
Vstupenky jsou k dostání v sítích Ticketpor-

tal nebo předprodej.cz a Infocentru ve Slavkově
u Brna. Do 10. 6. stojí 400 Kč, na místě pak
470 Kč. Pořadatel nabízí i „kamarádskou vstu-
penku“ v hodnotě 1400 Kč pro čtyři osoby. 

Aktuální informace včetně programu sledujte
na www.topfest.cz. Upozorňujeme návštěvníky,
že zámek bude během festivalu otevřený. Vstup
do něj bude pouze z nádvoří. vs

Koncert symfonického orchestru • Foto: 2x J. Sláma

Piknik • Foto: archiv ZS-A



15SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU4/2016

Komedie, muzikál, pohádky, improvizace
i historické drama nabídly letošní Divadelní
dny ve Slavkově u Brna. Minifestival divadel-
ních souborů se uskutečnil od 1. do 3. dubna
v SC Bonaparte.

Během tří dnů se zde odehrálo osm předsta-
vení. Divácky nejúspěšnější byla pohádka Princ
Bajaja a Rebelové ze Stodoly. Na pódiu vystou-

pila také „brněnská partička“ Improdžow nebo
divadelní soubor Prkno. Slavkovští ochotníci
odehráli představení Noc královny.

Avšak pohled do hlediště sálu na Bonapartu
během všech představení byl tristní. Přitom
hostující soubory zaručují kvalitně odvedené
inscenace. Co se to děje se slavkovským obe-
censtvem? Neoslovily vás tituly na program za-

Divadelní dny nabídly komedie i dětské představení
řazené? Nebo se snad zdá vysoké vstupné?
Z něčeho musíme zaplatit režijní náklady sou-
borů. Nebo preferujete pouze účast na plesech
a maškarádách? Dejte nám vědět. Vyjádřete
svůj názor. Předem vám děkujeme.

Děkujeme také všem, kteří se podíleli na le-
tošních Divadelních dnech a těšíme se opět
příští rok! vs + so

Zahradnická výstava v zámeckém parku 15. a 16. dubna

Srdečně vás zveme na 17. koncert Johann
Strauss orchestru „Z operety do operety“
a jeho sólisté. Letošní koncert se uskuteční
v sobotu 14. května v 17 hodin v Historickém
sále zámku ve Slavkově u Brna. Na své bá-
ječné publikum se velmi těší sopranistka Luisa
Holzner Albrechtová, tenorista Jaroslav Ko-
vacs z Prahy a též vedoucí orchestru – kon-
certní mistr Jiří Preisinger. Od dirigentského
pultu bude koncert řídit stejně jako v loňském
roce náš host z Německa Klaus Straube. Kon-
cert bude milým slovem provázet Kateřina Ji-
ráková.

Předprodej vstupenek bude zahájen dne 29.
března v Informačním centru zámku ve Slav-

kově u Brna – tel.: 513 034 156, e-mail:
 infocentrum@zamek-slavkov.cz a také v ob-
chodním domě Hruška Pozořice Na Městečku.
Cena vstupenek na koncert: předprodej
250 Kč, u večerní pokladny před koncertem
300 Kč. vs

J. Strauss orchestr – „Z operety do operety“

Co se děje v trávě
Zveme vás na vernisáž interaktivní vý-

stavy Jiřího Nováka Co se děje v trávě, která
se koná ve čtvrtek 19. května v zámeckých
kasematech slavkovského zámku. Výstavu
můžete navštívit ve dnech 19. května–31.
července 2016. 

Oldtimer festival
Poslední červnová sobota bude na Zámku

Slavkov – Austerlitz patřit Oldtimer festivalu.
25. června se do areálu zámeckého parku sje-
dou milovníci a majitelé historických automo-
bilů a motocyklů na 23. ročník tohoto setkání.
Zahájení akce je naplánováno na 9. hodinu
a všichni jste srdečně zváni. 

Výstava anglických ohařů
Zveme Vás na Klubovou výstavu Moravsko-

slezského klubu anglických ohařů, která se koná
v prostorách zámeckého parku ve Slavkově
u Brna v sobotu 7. května. Slavnostní zahájení
v 9 hod. Těšíme se na setkání s Vámi.

Olga Vránová, předsedkyně MSKAO

Zahradnická výstava • Foto: 5x J. Sláma

Divadelní dny • Foto: 2x archiv ZS-A
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Jak se pečou čarodějnice
To není pozvánka na kurz vaření, ale na po-

hádku našeho dramatického kroužku. První
květnový týden hrajeme dopoledne pro školy
a ve čtvrtek 5. 5. v 18 h. v našem divadelním sále
pro veřejnost. Těšíme se na vaši návštěvu. kč

Divadelní představení Princ Bajaja
V rámci slavkovských divadelních dnů jsme

se s dětmi od 1. do 4. třídy zúčastnily divadel-
ního představení O princi Bajajovi. Herci
svými výbornými výkony vtáhli děti do děje
pohádky. Někteří chlapci a dívky se proměnili
v prince a princezny a v pohádce si zahráli. Na
závěr děti herce odměnily velkým potleskem.
Všichni se určitě těšíme na další pěkné a vtipné
divadelní představení. Romana Valníčková

jovníci. Uhráli dva vítězné zápasy se silnými
soupeři jako byly Křenovice a ZŠ Tyršova
Slavkov. Po odehrání posledního zápasu a při
závěrečném sčítání bodů jsme napjatě očeká-
vali vyhlášení výsledků. Mladší fotbalisté vy-
bojovali krásné 2. místo a starší obsadili
3. příčku ve své kategorii. Kromě dobrého po-
citu a zážitků si z turnaje sportovci odváželi di-
plom pro svou školu a každý za svou snahu
obdržel magnet s letošním patronem, kterým je
fotbalista Vladimír Darida. Všem našim odvá-
žným a bezesporu šikovným fotbalistům gratu-
lujeme k výhře a přejeme spoustu úspěchů
v jejich fotbalové kariéře! Lenka Katrincová

Úspěch v 19. ročníku McDonald’s Cup
Vybaveni dresy ve školních barvách a se

sportovní náladou vyrazili žáci prvního stupně
na autobus, který nás zavezl do Křenovic na již
tradiční fotbalový turnaj McDonald’s Cup.
Letos proběhl již 19. ročník. Turnaje probíhaly
ve čtvrtek 14. 4. pro žáky a žákyně 1.–3. tříd
a v pátek 15. 4. pro 4. a 5. třídy. Po prvotní ner-
vozitě se naši sportovci a jedna sportovkyně
rychle rozkoukali a hrdě nastoupili do svých
zápasů. Hrálo se po 12 minutách a tzv. „každý
s každým“, což znamená, že během dopoledne
6 mužstev odehrálo 15 zápasů. Naše mladší
družstvo se nezaleklo ani lépe sehraných sou-
peřů a do brány nepustilo žádný gól, až na re-
mízu se Šaraticemi, která skončila 2:2. Starší
žáci prvního stupně byli také velmi dobří bo-

i letním období kvetoucí rostliny, stromy, na
podzim i plody různých rostlin a těch máme
v okolí školy i zámeckém parku opravdu ne-
přeberné množství. V tomto duchu motivujem
některé soutěže pro děti , ale i výtvarné práce,
při kterých využíváme recyklovatelných mate-
riálů. Za zmínku také stojí celoroční program
školní družiny věnovaný našim malým lesním
kamarádům – veverkám.

Je dobré, že na tyto aktivity děti baví, pro-
tože tímto máme šanci změnit prostředí, které
je nám blízké a zároveň udělat něco pro pří-
rodu. Vychovatelky ŠD

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“
Stejně jako někteří obyvatelé města Slav-

kova se letos i děti ze školní družiny ZŠ Ko-
menského, v rámci celostátní akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“, zúčastnily úklidu města.
Ten proběhl v těsném okolí školy. Děti s vy-
chovatelkami sbíraly drobné i větší nečistoty
v přilehlém parku i okolo školy a čistily i pro-
stranství od loňského listí a drobných větviček. 

Děti mají k přírodě i ochraně životního pro-
středí velmi dobrý vztah a ochotně se zapojují
do nejrůznějších naučných her o přírodě, eko-
logii a prevence znečištění životního prostředí.
Na vycházkách se snažíme poznávat v jarním

Exkurze do elektrárny
29. března jsme se vydali na exkurzi do ja-

derné elektrárny Dukovany a přečerpávající
elektrárny Dalešice. Nejdříve jsme společně
s devátými ročníky navštívili jadernou elekt-
rárnu, kde jsme se dozvěděli, jak tato elekt-
rárna pracuje a další informace, která se jí ani
nedotýkají, jelikož žáky zajímali informace
ohledně elektrárny v Černobylu a její havárie.
Následně se zajímali i o japonskou elektrárnu
Fukušima a o nehodě v ní. Právě v návaznosti,
jak jaderné elektrárny pracují. Poté jsme měli
jen krátkou přestávku a přesunuli jsme se do
Dalešic, kde jsme opět získali zajímavé infor-
mace o této přečerpávající elektrárně. Dokonce
jsme si důkladně prohlédli i turbínu, která tuto
elektrárnu pohání. Po projití a prozkoumání
této přečerpávající elektrárny jsme se vydali již
na zpáteční cestu. Anna Haisová, Hynek Kepák

Rok se s rokem sešel a v hale TJ TESLA
Brno se ve čtvrtek 31. března pořádal již čtyři-
cátý ročník Krajského kola v pohybových
skladbách, kam jako každoročně mířily zástup-
kyně ZŠ Komenského ve Slavkově.

Děvčata se svojí skladbou „Tanec nás baví“,
na kterou se poctivě připravovala, byla v letošní
silné konkurenci zdatnými soupeřkami. Letošní
ročník byl obzvláště bohatý na různorodé
tance. V kategorii I. – žáci prvního stupně ZŠ,
ve které jsme bojovali o co nejlepší umístění,
bylo možno vidět několik sestav s latinsko-
americkými tanci, gymnasticko-poledancové
vystoupení, pomové sestavy, Hip Hop, Zumbu

KK v pohybových skladbách 2016
i tanec s příběhem. Proto je pro nás velmi cenné
umístění našich děvčat, která za své bezchybně
předvedené vystoupení obdržela krásné 2.
místo a potlesk diváků.

Na poháru, který opět rozšíří dlouhou řadu
úspěchů ZŠ Komenského se podílela děvčata:
Bajáková Julie, Bubeníčková Nikol, Burianová
Sabina, Čechová Monika, Divácká Diana, Man-
nerová Amélie, Petříková Marie, Postránecká
Lucie, Rotroeklová Kateřina, Slaninová Kris-
týna, Čechová Monika a Švehlová Dorotka.

Všem děvčatům patří velké poděkování za
vzornou reprezentaci školy.

Pavla Přichystalová

Návštěva budoucích prvňáčků
Letošní zápis do prvních tříd proběhl spíše

administrativně než v minulých letech. Proto
jsme pozvali budoucí prvňáčky naší školy a je-
jich rodiče na návštěvu. Hned při vstupu si děti
vybraly barevnou kartičku. Zatímco pan ředitel
v divadelním sále sděloval rodičům základní
informace týkající se naší školy, zejména prv-
ních tříd, děti přemýšlely, proč mají kartičku
tak pečlivě hlídat. A pak to přišlo. První zkou-
ška. Znají děti základní barvy? Podle barev se
rozdělily do skupinek a společně s rodiči a paní
učitelkou odešly do třídy. Tady si vyzkoušely
jak se sedí v lavicích a předvedly, co už
všechno umí. Dokázaly, že jsou na školu dobře
připraveny a my se těšíme 1. září na shleda-
nou. Hana Stárková 

Ten řízek nezvedej!
O tom, že etiketa (= slušné chování) nám us-

nadňuje vztahy s jinými lidmi, se mohli žáci
2. stupně přesvědčit na vlastní oči 15. dubna
při divadelním představení. Herečka Michaela
Dolinová a její mladý kolega Ladislav Ondřej
humorným a nevtíravým způsobem osvětlili
mládeži mnohá pravidla správného chování ve
společnosti. Bouřlivý potlesk byl dokladem
toho, že se představení všem líbilo. A snad si
diváci na zásady etikety vzpomenou i v běž-
ném životě. HaF

V polovině března navštívily děti z II. a IV.
oddělení školní družiny pojízdné planetárium
Morava. V tělocvičně Základní školy Komen-
ského náměstí byla připravena promítací ko-
pule, ve které zkušený lektor promítl veselou
pohádku plnou písní o zvědavém krtkovi
 Platónovi, který se vydal se svým učitelem So-

kratem na povrch Země. Nejen, že si děti roz-
šířily svou představivost, ale také se dozvěděly
formou diskuse o různých astronomických je-
vech. Jelikož se dětem program moc líbil, bylo
celé promítání zakončeno bonusovým filmem
o vzniku souhvězdí Velké a Malé medvědice.

Vychovatelky ŠD

Planetárium ve školní družině

Fotbalisté školy • Foto: 2x archiv školy
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Poděkování
ZŠ Komenského děkuji firmě Nářadí

Slavkov za dovybavení stavebnic Merkur
a za věnování preventivní publikace „ Péťa
potřebuje pomoc“, kterou využijí žáci
1. stupně v dopravní výchově.

Učitelky 1. stupně

Recitační soutěž
V úterý 15. března se nejlepší recitátoři

1. stupně ZŠ zúčastnili okresního kola reci-
tační soutěže. Akce se konala ve středisku vol-
ného času Maják ve Vyškově. V konkurenci
třiceti soutěžících se podařilo Anně Dufkové,
žákyni 5. B, získat skvělé 3. místo.

Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů. zšk

V sobotu 9. dubna se konalo v Praze na
Hradčanech republikové finále škol ve spor-
tovní gymnastice. Základní škola Komenského
Slavkov postoupila do této soutěže v kategorii
dívek 2. stupně na základě vítězství v krajském
přeboru škol. Závod byl pro naše děvčata ve-
lice náročný, protože chyběla stálá opora týmu.
Oslabené družstvo bojovalo velmi statečně
a nakonec ve volném trojboji (přeskok, hrazda,
prostná) získalo ve velmi silné konkurenci
7. místo. V jednotlivkyních se z našich děvčat
nejlépe umístila Sabina Macharová, před Mar-
kétou Vojtkovu a Annou Přichystalovou. Na re-
publikovém finále v Praze se ve zcela zaplněné
tělocvičně představilo celkem 117 soutěžících
z 31 škol celé ČR.

Všem zúčastněným gratulujeme.
Renáta Macharová

Republikové finále v gymnastice

Historicky poprvé se Czech National Cheer
Team (CN/CT) – seniorský národní tým zúčast-
nil mistrovství světa v cheerleadingu ICU Wor-
lds 2016. Tato nejprestižnější světová soutěž se
konala 21. a 22. dubna na Floridě v Orlandu.
Domácí tým Glitter Stars Slavkov se může pyš-
nit skutečností, že mezi šestnácti reprezentanty
ČR v USA soutěžili také 3 jejich zástupci – od-
chovankyně Aneta Macharová, která byla za
minulou sezonu vyhodnocena Českou asociací
jako nejlepší žena českého cheerleadingu a La-
dislav Růžička s Petrem Křovinou, kteří, díky
věhlasu domácího týmu GS, od letošní sezóny
přestoupili do Slavkova z týmu Basta Ústí nad
Labem. 

Celá reprezentace se tak  spolu s ostatními
týmy ze 109 států všech kontinentů mohla se-
tkat, před zraky mnoha tisíců diváků, s těmi
nejlepšími sportovci z celého světa.  

Glitter Stars Slavkov je oprávněně hrdý na
to, že se třem členům týmu podařilo svojí ob-
rovskou pílí dostat do národní reprezentace a
spolu s ostatními nejlepšími cheerleaders z ČR
se lvíčkem na prsou v uniformách v národních
barvách reprezentovat svoji rodnou zemi a vy-
bojovat krásné 8. místo. 

K tak výraznému úspěchu nováčkům vě-
hlasné světové soutěže blahopřejeme a děku-
jeme za jejich úsilí a obdivuhodné nadšení při
reprezentaci naší země.

Mistrovství světa v cheerleadingu v USA
Čeští sportovci z Ameriky přiletí v úterý na

vídeňské letiště a už se velice těšíme, jak se s
námi podělí o své zážitky ze své daleké cesty.

Renáta Macharová

Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Recitační soutěž
Okresní kolo recitační soutěže ve Vyškově

opanovali žáci slavkovských škol. Markéta
Moudrá ze 4. třídy se stala královnou všech re-
citátorů, zvítězila v konkurenci dalších třiceti
dětí a bude nás reprezentovat v krajském kole.
Samuel Vinkler získal za svůj výkon čestné
uznání. Čestným uznáním byla oceněna i Zdi-
slava Nováková, která reprezentovala naši
školu v kategorii starších žáků. zšt

V pátek 1. dubna navštívili žáci z prvního
stupně v rámci Slavkovských divadelních dnů
představení s názvem O princi Bajajovi.
Zhlédli veselý příběh plný písniček a vtipných
dialogů na motivy známé klasické pohádky.
V průběhu děje se děti samy staly herci, zkou-

šely řvát jako drak, někteří se dokonce na
chvilku stali princi a princeznami a nechyběl
ani závěrečný rytířský turnaj. 

Smích v průběhu celého představení a zá-
věrečný potlesk byly důkazem, že se pohádka
všem moc líbila. im

Divadelní představení – první stupeň

Ve středu 30. března zorganizovali učitelé
naší školy pro žáky 6. až 8. ročníku školní kolo
matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci řešili
během 60 minut 15 zajímavých úloh. Celkově
nejlepších výsledků ve své kategorii dosáhly
žákyně 6. ročníku Kateřina Klinkovská (VI.B)
a Martina Cenková (VI.A). Mezi „sedmáky“
získala nejvíce bodů Tereza Blaháková ze
VII.B. V soutěži žáků osmých tříd zvítězil Jiří

Hrabovský z VIII.A. Nominaci do okresního
si dále vybojovali Adéla Horáčková, Tereza
Urbanová, Gabriela Floriánová, Šimon
Chmela, Soňa Novoměstská (všichni VI.A),
Klára Lysáčková (VI.B), Adéla Červinková
a Martin Machorek (oba VIII.A). Úspěšným
řešitelům blahopřejeme a doufáme, že se jim
bude dařit i v okresním kole, které se koná 18.
května ve Vyškově. zv

Školní kolo Pythagoriády

Soutěž ve skákání přes švihadla
Ve středu 30. března proběhla každoroční soutěž ve skákání přes švihadla pro 4. a 5. ročník.

Děti dokázaly neuvěřitelným tempem běžně zvládnout i přes sto přeskoků za minutu! Výsledky
těch nejlepších jsou následující:

1. místo Sarah Vinklerová (143), Jakub Janek (142)
2. místo Julie Kachlířová (140), Lukáš Bok (139)
3. místo Nela Navrátilová (111), Samuel Vinkler(130)

Gymnastky ZŠ Komenského • Foto: archiv školy

M. Moudrá – vítězka recitační soutěže • Foto: archiv školy

Český národní tým • Foto: archiv školy
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Zdravý životní styl
je název tematické besedy, která na naší

škole každoročně probíhá v rámci výuky tě-
lesné výchovy a je určena děvčatům devátého
ročníku. Paní Alena Slezáková ze studia Zdraví
a linie dívky poučila o hlavních zásadách zdra-
vého stravování. Zdůraznila dodržování pit-
ného režimu, počet denních stravovacích dávek
a pravidelný odstup mezi jídly. Zaměřila se
také na skladbu jídel z hlediska výživových
hodnot. Vysvětlila, že nestačí jen sledovat
množství tuků a cukrů ve stravě, je třeba se
také zaměřit na množství bílkovin.

Na závěr připomněla, že dodržování uvede-
ných stravovacích zásad teprve společně s do-
statkem pohybové aktivity je cestou ke
zdravému životnímu stylu. Hana Charvátová

Dne 16. března se v ZŠ Tyršova uskutečnil
již 4. ročník šachového turnaje žáků základ-
ních škol ze Slavkova a okolí. Turnaje se
zúčastnilo celkem 17 žáků, z toho 3 dívky.

Po více než dvou hodinách u šachovnic se
ze základních skupin nominovali do finále
čtyři nejlepší hráči. Následně si ve vzájem-
ných zápasech změřili síly. Na celkovém
4. místě, ale jako nejlepší dívka, se umístila
Růžena Tesáčková (5., ZŠ Tyršova). Třetí

místo získal Jakub Šimoník (8. B, ZŠ Tyr-
šova). Na 2. místě skončil nejlepší z mladších
chlapců Lubomír Šinkyřík (4., ZŠ Tyršova).
Absolutním vítězem se stal Artur Duhanský
(8. B, ZŠ Tyršova), který si z turnaje odnesl
ono pomyslné zlato.

Poděkování za pomoc při organizaci turnaje
náleží vedoucímu Šachového klubu DDM
Slavkov u Brna panu Ing. Miroslavu Mertovi,
který působil ve funkci rozhodčího. pj

Šachový turnaj žáků základních škol

Dějepisná olympiáda
V roce 2016 si mnohé instituce naší země

připomenou 700. výročí narození „Otce vlasti“
Karla IV. Proto je letošní ročník Dějepisné
olympiády nazván Po stopách Lucemburků
aneb Za císařskou korunu a je věnován osobě
Karla IV. a dynastii, ze které pocházel.

Úspěšným řešitelem úkolů okresního kola
této soutěže je i žák naší školy, Ondřej Mlčoch,
který se v pondělí 21. března 2016 zúčastnil
také krajské soutěže v Brně. I když tentokrát
nedosáhl na stupně vítězů, prokázal Ondřej
mezi 35 soutěžícími z gymnázií a základních
škol Jihomoravského kraje hluboké znalosti
o osobním životě Lucemburků, územní rozloze
českého státu v letech 1310–1437, o památ-
kách z doby Karla IV. i o gotické architektuře
a stavitelích této doby. vd

Velikonoční tvořivá dílna
Každoročně si na prvním stupni připomínáme

příchod jara a velikonočních svátků. V předpo-
sledním březnovém týdnu si děti v hodinách es-
tetické výchovy vyrobily velikonoční ozdoby
a výrobky s jarní tematikou. Vyzkoušely si různé
výtvarné techniky, seznámily se s novými mate-
riály a také se učily vzájemné spolupráci. I letos
se všechny výrobky dětem moc povedly a odná-
šely si domů pěkné dekorace. im

V okresním kole sportovní soutěže volejbal
dívek, pořádané Asociací školních sportovních
klubů, se tým děvčat ze Základní školy Tyr-
šova ve Slavkově u Brna umístil na třetím
místě.

V konkurenci osmi družstev základních škol
okresu Vyškov si dívky vedly výborně. Ve
všech hraných utkáních své soupeřky porazily,
prohrály jen těsně v zápase s celkovým vítě-
zem soutěže.

Všechna děvčata, která svoji školu vzorně
reprezentovala, patří do volejbalového týmu
DDM Slavkov u Brna.

Tým tvoří z 9. třídy Alena Vítková, z 8. třídy
Tereza Zmrzlá, Natálie Kučerová, Eliška Krá-
líková, Adéla Červinková, ze 7. třídy Tamara
Zmrzlá, Adéla Žáková, Tereza Šedá, ze 6. třídy
Tereza Zezulová.

Blahopřejeme a přejeme hodně dalších vo-
lejbalových úspěchů. Hana Charvátová

Úspěch volejbalistek z Tyršovky

V pátek 18. března si všichni žáci 2. až 9.
ročníku naší školy mohli porovnat své logické
myšlení s vrstevníky z ostatních základních
škol České republiky v soutěži Matematický
klokan. Pro žáky 2. a 3. ročníku bylo připra-
veno osmnáct a pro ostatní soutěžící 24 zají-
mavých úloh různé obtížnosti. Na řešení
příkladů měli žáci 60 minut. Zvláště mladším
žákům dělalo velké problémy soustředit se na
práci tak dlouhou dobu. Nejlépe si v jednotli-

vých kategoriích vedli: kategorie Cvrček:
David Blackmore (II.A) a Vít Kudla (III.) – 66
bodů, kategorie Klokánek: Jakub Dvořák (V.)
– 105 bodů, kategorie Benjamín: Tereza Bla-
háková (VII.B) – 81 bodů, kategorie Kadet:
František Červinka (IX.A) – 76 bodů. Celkem
se soutěže zúčastnilo 263 žáků. Poděkování
patří všem učitelům, kteří se na kontrole vý-
sledků a zpracování statistik Matematického
klokana podíleli. zv

Matematický klokan

Zajímavá přednáška
Dne 31. března jsme s dalšími žáky naší

školy navštívili slavkovské kino, ve kterém se
uskutečnila přednáška generála Andora Šán-
dora, který od roku 2003 působí jako poradce
a analytik v oblasti bezpečnosti státu. Poskytl
nám mnoho informací o poměrech na Blízkém
východě, probral současnou bezpečnostní situ-
aci v Evropě a zodpověděl mnoho otázek, na
které jsme dosud hledali odpověď. Podle našeho
názoru byla přednáška zajímavá a užitečná.

N. Holešová, L. Pospíšilová, hotelnictví, ISŠ

S jarem opět začala cyklistická sezona a s ní
i akce Dobrovolného svazku obcí Ždánický les
a Politaví s desetiletou tradicí Za poznáním re-
gionu. 

Smyslem akce je navští-
vit na kole všech 27 člen-
ských obcí mikroregionu,
kde do speciální cykloprů-
kazky obdržíte razítko. Po-
kračuje také loni poprvé
zavedená dobrovolná SOUTĚŽ! Najděte od-
povědi na otázky uvedené v soutěžním kuponu
a získejte zajímavé ceny. 

Cykloprůkazky spolu se soutěžními kupony
si můžete vyzvednout na obecních/městkých
úřadech členských obcí mikroregionu a také na
informačních centrech v Bučovicích, ve Slav-
kově u Brna a Ždánicích. V platnosti zůstavají
starší průkazky, které můžete letos doplňovat
razítky.

Pokud se vám letos podaří navštívit všechny
obce svazku, odevzdejte vyplněnou průkazku

s razítky do konce srpna na podatelně MÚ
(nebo v obcích na obecní úřad). Potom budete
pozváni na společenskou akci, která se letos

bude konat 28. září (státní
svátek) v Kobeřicích
u Brna. Zde také dostanete
dárek od DSO a diplom,
budete zařazeni do sloso-
vání o zajímavé ceny.
Čeká vás odpoledne s bo-

hatým kulturním programem plným zábavy.
O podrobnostech vás budeme včas informovat.
Přejeme mnoho krásných zážitků na cestě po
našem regionu!

Obce a města Ždánického lesa a Politaví:
Bošovice, Bučovice, Dambořice, Heršpice, Ho-
dějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky,
Kojátky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Křižano-
vice, Letonice, Lovčičky, Milešovice, Mouří-
nov, Němčany, Nížkovice, Otnice, Rašovice,
Slavkov u Brna, Šaratice, Uhřice, Vážany nad
Litavou, Velešovice, Zbýšov, Ždánice. red.

Na kole za poznáním regionu

Naše volejbalistky • Foto: archiv školy

Žáci školy s A. Šándorem • Foto: archiv školy
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Věda, výzkum, inovace
Dne 11. března se žáci třídy 2.B AU zúčast-

nili akce v prostorách BVV v Brně, kde se pre-
zentovali vystavovatelé z různých měst ČR.
Studenti vysokých škol předváděli své modely –
malý elektromobil, dálkově řízený robot,
drobné chemické pokusy, různé stavebnice
a další technické zajímavosti. Zástupci firem
zase prezentovali nové prototypy z oblasti stro-
jírenství a elektroniky. Některé projekce byly
prezentované i ve 3D a žáci si je mohli pomocí
speciálních brýlí prohlížet. Závěrem lze konsta-
tovat, že tato exkurze byla ve všech směrech za-
jímavá a poučná, rozvíjela kreativitu a technické
myšlení zájemců z řad veřejnosti. Vodák P., ISŠ

Úspěch našich gymnastů
Družstvo chlapců ve složení Machálek Pavel,

Daniel Jan, Přichystal Tomáš a Antl Michal re-
prezentovali ISŠ Slavkov ve sportovní gymnas-
tice. Soutěžilo se v čtyřboji – prostná, kruhy,
přeskok a hrazda. Po vyrovnaném souboji skon-
čila naše čtveřice na druhém místě za družstvem
gymnázia Bučovice. Vítězem v jednotlivcích se
stal Přichystal Tomáš, který tak opět obhájil loň-
ské prvenství. Přestože jsme skončili druzí, tak
jsme postoupili na celostátní kolo do Prahy,
kam se chlapci podívají 9. dubna 2016. Přejeme
jim co největší úspěch. Učitelé TV

Ve dnech 14. a 15. března probíhal v ISŠ ve
Slavkově u Brna kurz vyřezávání zeleniny
a ovoce. Pan Luděk Procházka z Czech carvin-
gového studia v Benešově je propagátorem to-
hoto pozoruhodného gastronomického oboru
a sám prvotřídní řezbář s řadou mezinárodních
ocenění. Jeho kurzy prošlo mnoho gastrono-
mických odborníků, kteří využívají carving ve
své profesi. Začátek kurzu věnoval lektor krát-
kému seznámení s nářadím a technikou řezání,
učil žáky vytvářet jednoduché zeleninové

a ovocné ozdoby. Ty, které tato zajímavá
tvorba zaujala, mají možnost se nadále zdoko-
nalovat v navazujících kurzech, ve kterých se
vyřezávají květy ze zeleniny a vodních me-
lounů. Absolventi kurzu získali účastnický list.
Věřím, že nové znalosti a dovednosti budou
dále prohlubovat, procvičovat a uplatňovat ve
svém oboru. Kurzy carvingu probíhají na naší
škole každoročně v měsíci březnu a jsou ur-
čeny žákům gastronomických oborů i veřej-
nosti. P. Horáková, ISŠ

Kouzla ze zeleniny a ovoce

Ve čtvrtek 17. března se žáci učebního oboru
kuchař - číšník zúčastnili 5. ročníku gastrono-
mické soutěže GASTRO KROMĚŘÍŽ v kate-
gorii kuchař – junior. Letošní ročník byl
příslibem mimořádného zápasu také pro se-
stavu zahraničních soutěžících, kteří přinášejí
nový a zajímavý pohled na zpracování soutěž-
ních úkolů s ohledem na regionální zvláštnosti.
Zastoupeny zde byly čtyři země: Polsko, Por-
tugalsko, Itálie a Slovensko. Nad průběhem
celé soutěže dohlížela hodnoticí komise slo-
žená s certifikovaných komisařů Asociace ku-

chařů ČR. V letošním klání kuchaři museli
zvládnout připravit v limitu 45 minut 4 porce
pokrmů, ve dvou různých tepelných úpravách
s vhodně zvolenou přílohou, kde je základní
surovinou vepřová panenka (cca 600 g). Sou-
těže se zúčastnil žák prvního ročníku V. Ve-
čeřa, který obsadil 21. místo a L. Kreutzer
z druhého ročníku oboru kuchař - číšník, který
se umístil na 23. místě. Poděkování také patří
paní učitelce odborných předmětů Libuši An-
drlové, která žáky na soutěž připravila.

P. Horáková, ISŠ

Gastro Kroměříž 2016

Okresní kolo v odbíjené
Ve středu 23. března se na palubovce tělo-

cvičny ISŠ Slavkov u Brna konal tradiční tur-
naj středních škol v odbíjené. V kategorii
chlapců po velkém boji s domácími borci po-
stoupilo družstvo Gymnázia a OA Bučovice.
V dívčím turnaji se z postupu opět radoval tým
Gymnázia a OA Bučovice. Vítězným druž-
stvům patří velká gratulace. J. Lekavý, ISŠ

V letošním roce proběhla soutěž mladých ta-
lentů gastronomických oborů v nových prosto-
rách Národního domu v Prostějově. Juniorští
barmani měli za úkol v 5 minutách namíchat
3 porce long drinku, což je nápoj, který musí
obsahovat minimálně 15 cl samotného nápoje.
Může obsahovat destiláty, likéry, džusy, sirupy,
ale také ovoce, smetanu či zmrzlinu. 

Techniku práce barmanů hodnotí nově od le-
tošního ledna dva komisaři a titéž hodnotí také
kvalitu servisu a samotnou chuť drinku. Podle

nových pravidel české barmanské asociace
může také barman získat za chuť drinku až 90
bodů a za techniku práce až 180 bodů. Naši
školu zastupovali žáci hotelové školy Veronika
Zapletalová a Lukáš Hošek, kteří získali
mnoho cenných informací, jak práci v nově na-
stavených podmínkách provádět co nejjlépe
a nejefektivněji. Poděkování patří našim
žákům za vzornou reprezentaci školy
a Mgr. Kocmanové, která žáky pro soutěž při-
pravovala. M. Kocmanová, ISŠ

Amundsen Cup Prostějov 2016

Dne 30. března se uskutečnila v dílenských
prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy
technické v České Třebové soutěž žáků oboru
truhlář. Do soutěžního klání o nejlepšího jed-
notlivce a nejlepší družstvo se přihlásilo 12
škol ze všech koutů republiky. Každou školu
reprezentovali vždy dva truhláři, kteří měli za
úkol vyrobit v časovém limitu čtyř hodin podle
výkresové dokumentace stojánek na knihy.
Součástí hodnocení byla rozměrová přesnost
výrobku, kde bez ztráty bodu byl tolerován
pouze jeden milimetr. Dále se bodovalo prove-
dení spojů, čistota opracování, celkový vzhled

a funkce výrobku. Zdánlivě jednoduchý výro-
bek dokázal dost výrazně rozdělit soutěžní
pole. Ne každému se podařilo dokončit výro-
bek v požadovaném limitu do finální podoby.
Pro pět nejlepších jednotlivců byly připraveny
velice hodnotné ceny v podobě ručního elek-
trického nářadí. Za Integrovanou střední školu
Slavkov u Brna soutěžil Tomáš Přichystal,
který se umístil na oceněném 5. místě a David
Gazda, který skončil na 18. místě. V soutěži
družstev jim patřilo pěkné 6. místo. Oběma
žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy. Š. Podolan, ISŠ

Soutěž truhlářských dovedností
Prezentace Policie ČR

„Hledáme posily do našeho týmu“ je název
náborové kampaně Policie České republiky,
s níž dne 23. března 2016 zavítala personalistka
Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje Bc. P. Fürstová, DiS. v doprovodu Pprap.
Mgr. P. Kolaříka mezi žáky maturitních roč-
níků. Společně představili prezentaci pro ucha-
zeče o přijetí do služebního poměru k Policii
ČR a přiblížili všem přítomným posluchačům
otázku základního platu, sociálních výhod, vý-
sluhových nároků, karierního růstu, služby
u základních útvarů a především průběh celého
přijímací řízení krok za krokem. Každý si tak
mohl udělat ucelený obrázek o náročnosti práce
u Policie ČR a zvážit, zda po úspěšném složení
maturitních zkoušek nepodat žádost o přijetí
a stát se „posilou týmu“. D. Hortová, ISŠ

Společnost Agrotec a.s. uspořádala prestižní
studentskou soutěž o nejlepší design traktoru
pro rok 2050 postavený v modelech, jejíž vý-
sledky posuzovala odborná porota při veletrhu
TECHAGRO 2016 v Brně. Soutěže se úča-
stnili i žáci druhého ročníku oboru automecha-
nik. M. Mlčoušek, M. Zouhar a P. Ondříšek
vytvořili propracovaný a naprosto odlišný

model oproti ostatním, díky kterému na zá-
kladě posouzení poroty zvítězili!

Za první místo byli odměněni nejen krásnou
vzpomínkou a diplomy, ale jako hlavní cenu ob-
drželi mobilní telefony. Děkujeme chlapcům za
obětavost a čas, který tomuto projektu oběto-
vali, zároveň musíme vyzdvihnout jejich nápa-
ditost, se kterou model vytvořili. P. Orbán, ISŠ

TECHAGRO 2016 a vítězství? ANO!Blahopřání
Jménem naší školy i jménem svým upřímně

děkuji za vzornou reprezentaci školy v celostát-
ním kole sportovní gymnastiky za 2. místo ve
družstvech žáků ve složení P. Machálek, J. Da-
niel, T. Přichystal a M. Antl a za 1. místo v jed-
notlivcích T. Přichystalovi. Blahopřejeme k vyni -
kajícímu úspěchu a přejeme mnoho dalším nejen
sportovních úspěchů. Kulhánková Vlad., ISŠ



 

                  

 
Společnost ABB, přední světová společnost na poli energetiky a automatizace, 
rozšiřuje výrobu v lokalitě Brno – Slatina. Hledáme nové 
spolupracovníky/spolupracovnice na následující pozice: 
 
Lokalita: Brno Slatina – Černovické terasy, Česká republika 
Odvětví: Výroba/Montáž zařízení pro vysoké napětí 
 
Pracovníky pro 3-směnné pozice v úseku:
  
- montáže a údržby  
- práškové lakovny a svařování  
- skladu 
- výrobní kvality  
- vysokonapěťové zkušebny 
 
Pracovníky pro 2-směnné  pozice v 
úseku:  
- příjmu zboží  
- vstupní kontroly  
 
Pracovníky do THP oddělení:  
- nákupu  
- plánování a řízení zakázek  
- pracovníky expedice 
 
Pracovníky pro vedení zahraniční 
montáže: 
Baví Vás práce v zahraničí a poznávání 
nových kultur? Hledáme Supervizory pro 
instalaci a uvedení do provozu rozvoden 
VVN.  

 
Pokud splňujete požadavky a máte zájem 
zúčastnit se výběrového řízení, zašlete svůj 
životopis v českém jazyce na adresu 
abb.prace@cz.abb.com,  do předmětu 
mailu uveďte: Brno Slatina, nebo volejte na 
tel.č. 605 317 793.  
 

Požadujeme:  
- dobrou pracovní morálku  
- odpovědnost a spolehlivost  
  
Nabízíme:  
- zázemí silné mezinárodní společnosti, 
příjemné pracovní prostředí 
- široké spektrum firemních benefitů (5 týdnů 
dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, 
příspěvek na stravování, atd.)   
 
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti 
ABB dáváte souhlas ke zpracování Vašich 
osobních dat a jejich uchování v personální 
databázi společnosti ABB a to výhradně za 
účelem zprostředkování zaměstnání po dobu 
výběrového řízení, nejdéle však jeden rok od 
jejich zaslání. 
 
Pokud Vás do 21 dnů nebudeme 
kontaktovat, dali jsme ve výběrovém 
řízení přednost vhodnějšímu kandidátovi. 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pracovní příležitosti v ABB Brno - Slatina 

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

STùHUJEME A VYKLÍZÍME
PO CELÉ âR VE·KERÉ BY-
TOVÉ A NEBYTOVÉ
PROSTORY

www.akr-stehovani.cz

www.rucnimytislavkov.cz

Mytí vozidel
na objednávku
už od 500 Kč 

773 600 595



Jsme nekuřácká restaurace v centru Slavkova
u Brna. Uvítá Vás klidná, příjemná atmosféra
a vstřícný personál s profesionálním přístupem.
Na děti čeká dětský koutek. 

catering • svatby • firemní večírky •
narozeninové oslavy či jiný druh oslav

Wings cafe a restaurant
Palackého náměstí 75
684 01 Slavkov u Brna 
Tel.: 704 433 027
info@restaurace-wings.cz
www.restaurace-wings.cz

www.restaurace-wings.cz

PIZZA
ROZVOZ



Kompletní realizace
a rekonstrukce střech na klíč

tel.: 774 100 991
www.topstrecha.cz

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 1560
bilek@topstrecha.cz

Rodinné, bytové domy, památkové
i historické budovy, kostely.
Půdní vestavby, nadstavby,

 dřevostavby.
Pokryvačské, tesařské, klempířské

práce. Revize hromosvodů.
Hydroizolace plochých střech i teras,

pergoly, altány, přístřešky.

ELI OPTIK
Palackého náměstí 87
Slavkov u Brna
tel.:  777 556 488

K BRÝLOVÝM ČOČKÁM CRIZAL SLUNEČNÍ 

DIOPTRICKÉ ČOČKY JAKO DÁREK!*

*Akce platí do 30.6.2016. Více informací získáte v naší optice

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
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. 

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje
info@bmtypo.cz

544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: pátek 20. května do 16 hod.

www.bmtypo.cz



CITY



Zveme Vás do 
nově otevřené

oční optiky

Palackého nám. 77
Slavkov u Brna
tel. č.: 775 992 884
info@optikaslavkov.cz
FB: Optika Slavkov

Nabízíme velký
výběr dioptric-
kých i slunečních
brýlí pro děti
a dospělé, prodej
kontaktních
čoček, měření
zraku zdarma. 

www.optikaslavkov.cz

Pravidelné

akce
a slevy
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Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku, jste  srdečně

očekávány radou starších na sletu ča-
rodějnic ve čtvrtek 30. dubna. Se-
tkání bude od 16 h. na hřišti
naproti Technickým službám ulice
ČSA. Zde budeme křepčit a dovádět kolem
ohně. Výběr oděvů je na vaší fantazii, nezapo-
meňte na dopravní prostředek! Je možné si do-
nést špekáček a prut na opékání, také drobné na
čaj. Srdečně zve Sdružení čarodějnic

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Blahopřání

Dne 4. května 2016 oslaví 80. narozeniny paní 

MARIE ČERVINKOVÁ

Hodně zdraví, štěstí, lásky, 
pohody a spokojenosti do dalších let

přeje celá rodina.

Blahopřání

Dne 30. dubna 2016 oslaví své krásné
85. narozeniny naše milá maminka a babička, paní

JARMILA MAZALOVÁ

Hodně zdraví, lásky a pohody přeje dcera Olga
a vnuk David.

Blahopřání

Dne 5. června 2016 oslaví 85. narozeniny
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

CHARIN FRANTIŠEK PECHÁNEK

Přejeme mu mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Manželka Hana a sestra Zdena s rodinami.

Blahopřání

Dne 28. května 2016 oslaví 90. narozeniny paní

ZDEŇKA SMEJKALOVÁ 
roz. Lábrová, ze Slavkova u Brna

Hodně štěstí, zdraví a životní pohody přeje
syn Jiří s rodinou

Dne 11. dubna 2016 oslavila své 87. narozeniny paní

JIŘINA SLANINOVÁ
Hodně štěstí a co nejvíc zdravíčka do dalších let přeje

a děkuje dcera Eva s manželem a vnuk Miroslav s rodinou.
Stelinka prababičce posílá velkou pusu.

Blahopřání
Moje drahá maminko, mám Tě strašně ráda, protože jsi moje máma.

Vždycky mě podržíš, trable se mnou vydržíš. Mám Tě ráda, když se směješ.
Zůstaň taková, jaká jsi, starosti hoď za vlasy. Máš zas o rok víc, přej si něco krásného,

co se Ti hlavou honí, třeba nesplnitelného, však ono se to splní.
Je to přeci Tvoje narozeninové přání. A to má takovou sílu, že nemáš zdání.

Blahopřání

Dne 17. května 2016 oslaví své 75. narozeniny
paní

ANIČKA TYLŠAROVÁ
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti

a Božího požehnání do dalších let přeje
syn Libor s manželkou a vnoučata Klárka a Tadeáš.

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Nabízím
prostory k podnikání

67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.

Vhodné k provozování prodejny, kanceláře, služby, vzorkovna…

Tel. 737 867 922

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.

Dětský den
V neděli 5. června se v chovatelském areálu

ZO ČSCH Slavkov u Brna, Polní 1423 koná
již 5. dětský den. Akce se koná od 14 do 17
hodin a za každého počasí. Připraveny jsou
hry, soutěže, malování na obličej, po tento den
bude k vidění i ukázková expozice zvířat. Ob-
čerstvení zajištěno! Těšíme se na vás. va

Suicidal Night Trophy
Suicidal Night Trophy neboli Noční přejezd je celovíkendová

noční orientační soutěž dvojic na horských kolech (i běžců). Trať
je každý rok jiná, má většinou délku 60–70 km. V zájmu zachování
atraktivnosti soutěže není trať předem známá, k jejímu zveřejnení
dojde až na startu. Letos soutěž proběhne v noci z pátku na sobotu
20. května. Sobotní den je zasvěcen odpočinku a v odpoledních hodinách se koná vyhlášení vý-
sledků. Potom už následuje závěrečná afterparty spojená s grilováním. 

Boudný s Ulmanem
vyhráli v Chorvatsku

Jeden z nejlepších cyklistických etapových
závodů v Evropě vyhrálo duo Pavel Boudný
a Matouš Ulman. Slavkovský biker tak zase
potvrdil svoji pozici na špičce evropské cyk-
listiky. V chorvatském etapovém závodě turné
čtyř ostrovů (4 Islands MTB) se spolu s Ulma-
nem stali vládci závodu, nechali za sebou čtyři
stovky soupeřů a udělali českému bikingu vel-
kou reklamu.

P. Boudný a M. Ulman na trati • Foto: archiv

P. Boudný a M. Ulman v cíli • Foto: archiv
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka
Co k narozeninám Ti můžeme dát?

Jen kytičku na hrob a s láskou vzpomínat.

Dne 17. dubna 2016 by se dožil 80 roků pan

JAROSLAV RYCHLÍK

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

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

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

Dne 22. dubna 2016 uplynulo 18 let, kdy nás navždy opustil manžel,
 tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Kdo Tě znal, nechť vzpomene s námi.

Dne 21. dubna 2016 uplynulo 20 let, co nás navždy opustil pan

ALOIS KLÍČ

Vzpomínají manželka Jana, syn Libor a dcera Zdena s rodinami

Vzpomínka

Dne 26. dubna 2016 by oslavil 100. výročí narozenin pan

JOSEF VAĎURA
učitel v. v.

Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 15. dubna 2016 by oslavil 80. narozeniny pan

JAROSLAV LOTREK

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Jménem rodiny vnuk Jaroslav.

Vzpomínka

Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 12. dubna 2016 jsme vzpomněli šesté smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra s dětmi a rodinami.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 7. dubna 2016 uplynul 1 rok, co nás navždy opustil pan

STANISLAV OLBRICHT
Dne 24. dubna 2016 by se dožil 92 let.

S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata.

Vzpomínka
Léta běží, vzpomínky zůstávají.

Dne 24. dubna 2016 uplynulo 13 let, co nás navždy opustil
náš drahý  manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Charitní centrum
 denních služeb informuje

Centrum denních služeb na adrese Polní
1444 ve Slavkově u Brna je sociální služba,
která působí již od roku 2008. Lidé, kterým po-
máháme, jsou senioři a osoby se zdravotním
postižením od 27 let věku.  Staráme se o ty,
kteří nechtějí nebo častěji, vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu, nemohou zůstávat sami
doma, tak, aby mohli co nejdéle bydlet ve
svých domovech a nemuseli se nutně stěhovat
do domovů pro seniory a obdobných zařízení.
Pro tyto obyvatele nabízíme naše služby. Po-
máháme při přípravě a podání stravy, při zajiš-
tění hygieny, napomáháme při zachování
psychických a fyzických schopností každého
člověka. Zajišťujeme doprovod k lékaři a na
úřady k vyřízení nezbytných osobních záleži-
tostí. Náš přístup je individuální, podporujeme
uživatele ve vlastní samostatnosti, schopnosti
vhodně prožít volný čas. V každém věku je dů-
ležité mít pocit užitečnosti a mít možnost se se-
tkávat s lidmi v obdobné situaci, v přibližně
stejné věkové skupině.

V rámci Centra denních služeb nabízíme
mnoho aktivizačních činností (canisterapii, tré-
nink paměti, cvičení, muzikoterapii), hrajeme
společenské hry. Pořádáme různé akce, přístupné
i veřejnosti, nedávno to byla výtvarná dílnička
s názvem „Jarní květinový den“, v měsíci květnu
připravujeme akci „Trénování paměti s pejsky“. 

Většina našich uživatelů má problémy
s chůzí, narůstá počet našich uživatel na vo-
zíčku. Tito všichni rádi využívají možnosti svo-
zového automobilu, který je dopraví nejen do
Centra, ale také k lékaři nebo na úřad. Avšak
automobil, kterým nyní jezdíme je již zcela ne-
vhodný kvůli svému stáří a náročnosti provozu
i oprav. Nesplňuje požadavek na bezbariéro-
vost. Usazení uživatelů do auta nebo zpět na in-
validní vozík je fyzicky velmi náročné pro
samotné cestující i pro doprovázející pracov-
nice. Pro přepravu Centra denních služeb by-
chom chtěli pořídit auto s plošinou. Zakoupení
bezbarierového auta by velmi zjednodušilo pře-
pravu našich zdravotně znevýhodněných do-
spělých osob i seniorů. Pracovnicím CDS by
ubyla fyzicky namáhavá práce. 

Věříme, že se nám podaří získat potřebné fi-
nance na pořízení nového bezbariérového vozu
s plošinou pro pohodlnější a důstojnější pře-
pravu imobilních cestujících.   

E. Vávrová, vedoucí CDS

Popelka Nazaretská 
Divadelní spolek Slavkov u Brna vás sr-

dečně zve na inscenaci Popelka Nazaretská do
kostelíčku na Špitálce ve Slavkově u Brna
v neděli 1. května od 15.30 hodin. Toto mimo-
řádné dílko bude ještě k zhlédnutí v rámci Dnů
Slavkova 2. června od 19 h. Neváhejte, máte
jedinečnou možnost vidět slavkovské divadel-
níky ve výjimečné inscenaci!

Pro kontaktní pracoviště Úřadu práce
ve Slavkově u Brna

hledáme pronájem garáže
ve Slavkově u Brna.

Zn.: spěchá. Tel.: 724 337 167
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Opustili nás
Lubomíra Kropáčková (1918) 20. 3.
Jiří Strašil (1933) 1. 4.
Marie Vybíhalová (1924) 1. 4.
Pavel Masařík (1957) 1. 4.
Marie Jeřábková (1936) 3. 4.
Jarmila Gottvaldová (1929) 11. 4.
Antonín Matyáš (1952) 17. 4.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

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

Ta rána v srdci bolí a zapomenout nedovolí.
Dne 13. května 2016 uplyne 1 smutný rok, co nás navždy opustil

náš milovaný  manžel, tatínek a dědeček, pan

ANTONÍN LATTENBERG
S láskou vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.

Dne 22. května 2016 uplynul rok od úmrtí paní

HANY HEMALOVÉ

S láskou a úctou vzpomíná manžel, syn Martin a Pavel s přítelkyní,
maminka celá rodina.

Vzpomínka

Dne 20. května 2016 uplyne 15 let od úmrtí paní

MARIE KOZMONOVÉ
ze Slavkova u Brna

Vzpomeňte s námi. Manžel František s rodinou.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 8. května 2016 uplyne sedmé smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka a celá rodina.

Vzpomínka

Dne 14. května 2016 vzpomeneme jedenácté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
Dne 7. 7. 2016 by oslavil své 80. narozeniny

S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,
švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.

Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 6. května 2016 to budou tři roky, co nás bez rozloučení
opustil pan

MARCEL URBÁNEK
Vzpomínají maminka a sestry s rodinami.

INZERCE

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

KOUPÍM RD do 3 mil. Kč do 30 km od
Brna. Opravy nevadí. Tel.: 792 284 071.

KOUPÍM ihned větší byt ve Slavkově
u Brna. Rychlé jednání. Tel. 722 063 341.

MLADÁ rodina hledá slečnu nebo paní
na výpomoc v domácnosti a hlídání 4le-
tého dítka 2–3x týdně v Křenovicích. Více
informací na tosca78@seznam.cz.

HLEDÁM pronájem zahrady nebo sadu
(chatka vítána) Slavkov a okolí. Nabíd-
něte na 777 047 780. Zn. Dny v přírodě.

PRODÁM pianino zn. Kašpar. Cena do-
hodou. Tel. 733 317 780.

ZAVEDENÁ truhlářská firma
ACER WOODWAY z Brna se
zaměřením na komplexní
 vybavování interiérů přede-

vším dýhovaným nábytkem hledá za-
městnance na pozici truhláře pro výrobu
a montáž. Nabízíme zajímavě ohodno -
cenou tvůrčí práci na originálních realiza-
cích interiérů. V případě zájmu volejte na
603 178 498 nebo pište na
info@acerww.cz

HLEDÁM plynaře, který mi vymění karmu
starou za novou. Tel.: 704 107 861.

PROVÁDÍM opravy oděvů a jiné šití. V pří-
padě zájmu volejte 607 503 466.

PRONAJMU komerční prostory Husova 58,
cca 60 m2. Tel.: 604 517 634.

PRO KONTAKTNÍ pracoviště Úřadu práce
ve Slavkově u Brna hledáme pronájem
 garáže ve Slavkově u Brna. Zn.: spěchá.
Tel.: 724 337 167.

PIVNICE Bučanda Slavkov přijme servírku
a paní na úklid. Více na tel. 775 168 336.

VYMĚNÍM byt 2+1 v centru Slavkova za
menší domek ve Slavkově + doplatek. Tel.:
739 662 691.

BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o.
bezp. agentura, přijme spolehlivé pracov-
níky na pozici strážný. Nabízíme individuální
přístup, plat 14–20.000,– Kč. Možnost HPP
i brigádně. Tel. č. 722 364 329, 727 981 400,
emailem o.sebestova@bohemiamarten.cz.

Vzpomínka

ROSTISLAV OGNAR
Dne 9. května 2016 tomu bylo 40 roků, co jsi přišel na svět

a změnil nám život. Chvíle, kdy jsme Tě poprvé uviděli, byla ta nejsilnější
vlna emocí. Okamžik, který si budeme pamatovat do konce našeho života,

protože nic krásnějšího jsme nezažili. A ani teď, kdy to za necelý měsíc
bude 14 roků, co jsme Tě ztratili, se nejde smířit s tím, že TEBE nemáme.

Syna, bratra a vnuka, kterého budeme do své smrti milovat.

Vzpomínka
Od života pro sebe jsi nic nežádala,vše jen pro své děti, rodinu,

své zlaté srdce jsi nám dala.
Dne 17. května 2016 vzpomeneme 30 roků, co nás opustila naše

milovaná maminka, babička, sestra a švagrová, paní

VLASTA VIČÍKOVÁ
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají syn Miloš a dcera Věra s rodinou.

Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.
Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.

Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.
Nemá kdo potěšit a krutou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy nedovolí.

Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.
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• ocelové profily I, IPE,
U, UPE, HEA, HEB

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů

pálením,  řezáním pilou

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

775 697 788
milanmajek@volny.cz

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 13 LET S VÁMI

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

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

pro vyčerpaný organismus
• 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.

Dvojitý zářez na ramínku
Nebojte se, nebudu vám popisovat tetování na ramínku lepé děvy.

Jedná se o ramínko divadelního kostýmu. Divadelní spolek Slavkov
u Brna opět představil své umění na scénách okolních obcí.

V sobotu 9. dubna zavítal na jeviště kulturního domu v Praci. Přivezli
jsme divákům komedii „Kostlivec ve skříni“. Tato osvědčená „legranda“
opět slavila úspěch. Vyjádřit poklonu je třeba dvěma mužům za tech-
nickým pultem. V krátkém čase musili nahradit svého kolegu, který je
služebně v zahraničí. Děkujeme Vojtěchu a Štěpáne.

Ovšem daleko hlubší zářez jsme zaznamenali na druhé štaci – v Le-
tonicích. Komedii „Kostlivec ve skříni“ jsme zde hráli s velkým úspě-
chem před časem. V neděli 10. dubna byla na pořadu pohádka „Čertův
mlýn“. A tady se vyskytly hned čtyři záskoky. Vojína, který se vrací
z války do své rodné vesnice za znejmilejší Andulkou, si s přehledem
a pěveckým šarmen „střihl“ Radim Kachlíř. Ve vesnické hospůdce jej
uvítala jeho Andulka zpívaná a hraná Martinou Tesaříkovou. Její první
vystoupení s našimi borci Milanem Hrazdílkem, Elenou Knotkovou,
Sisi Novákovou a Růženkou Tesáčkovou vyvrcholilo s houfem čertů
v podání Marka Kuchty, Jany Kuchtové, Lucie Hložkové a Petry Jeřáb-
kové. Za doprovodu hudby a světel, které za režijním pultem opět za-
jišťovala dvojice Vojtěch Lstibůrek a Štěpán Melichar se mohli diváci
čtyřicet pět minut dobře pobavit. A věřte, že se opravdu bavili.

Tak tedy ještě písemný dík za obětavost, kterou nezištně věnujete slav-
kovskému ochotnickému divadlu a reprezentaci svého města. S.O.

Autoservis
Josef Novoměstský

Servis a opravy vozidel všech značek
• Diagnostika motorových vozidel
• Výměna motorového oleje
• Příprava na STK
• Pneuservis a uskladnění pneu
• Servis a údržba klimatizace
• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

Bučovická 1677, Slavkov u Brna
Tel.: 736 670 567, 515 537 337
E-mail: servis@automotoslavkov.cz
www.automotoslavkov.cz

Prodejna:
Tyršova 136, Slavkov u Brna
tel.: 544 221 298
prodejna@automotoslavkov.cz
www.automotoslavkov.cz

AUTOBATERIE, OLEJE, FILTRY
AUTODÍLY, MOTODÍLY

DÍLY PRO PŘÍVĚSY
ŘEMENY, LOŽISKA

GUFERA

Jsou inscenace, u kterých se nemůžeme do-
čkat konce. A jsou inscenace, které by mohli
tvat déle, aby si zážitek z nich posluchač co
nejlépe vychutnal. Druhé možnosti dávali
přednost návštěvníci Divadelní kavárny 24.
dubna v divadelním sále na slavkovské faře.
Divadelní kavárna ozřejmila posluchačům, jak
vyrovnaným souborem je obdařen Divadelní
spolek Slavkov u Brna. Básníka Jaroslava Sei -
ferta představilo pět nadaných recitátorů.

O Mirku Slováčkovi jsme se mnohokrát pře-
svědčili, že jeho přednes je dokonalý v každém
projektu. Po jeho boku se objevila spolková
autorka a dramaturgyně Ludmila Nosková.
Z mladší generace opět své recitátorské vlohy
odhalil Adam Šimoník a za nejmladší členy

Divadelní kavárna: Tři generace – jeden básník
spolku odvedli kouzelnou poetiku Markétka
Moudrá a Zdeněk Novák. Zvláště oba mladí
recitátoři překvapili svou bezprostředností.
V jejich přednesu se neprojevil ani záblesk
nervozity. S přehledem zvládli své party
a zhostili se úkolu. Pod přísným režijním do-
hledem Elišky Rubešové se zdála být dvaceti-
minutovka poezie příliš krátká.

Pokud si,vážený diváku přeješ užít větší
kousek poetiky, přijď v neděli 1. května do
kostelíčku na Špitálce. Tam pro tebe Divadelní
spolek Slavkov u Brna připravuje básnickou
kompozici „Popelka Nazaretská“ od Václava
Renče. Představení začíná v 15.30 hod.

Představení je delší a náročnější a nehodí se
pro dětského diváka. S.O.

Divadelní spolek • Foto: 2x S. Olbricht

Miroslav Slováček • Foto: S. Olbricht
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Lubomíra Kropáčková se narodila ve Slav-
kově u Brna 31. prosince 1918, jako druhé dítě
rodičům Růženě a Ferdinandu Maláčovým. 

Otec Ferdinand, profesí elektrotechnik, měl
na starosti veškeré elektrické zařízení v mí-
stním cukrovaru. Maminka Růžena, původně
za svobodna zdravotní sestra/pečovatelka, zů-
stala po sňatku a narození dětí doma, věnovala
se výchově a péči o rodinu. S ohledem na
 zaměstnání otce bydlela rodina dlouhá léta
v deputátním domku v areálu bývalého slav-
kovského cukrovaru. 

Již na měšťanské škole se rozhodla pro ži-
votní dráhu učitelky. Za vyšším vzděláním do-
jížděla na učitelský ústav v Brně. Studium
ukončila p. Lubomíra v roce 1938. V důsledku
německé okupace v roce1939, nastoupila na své
první učitelské místo až o nějaký rok později,
a to na základní školu do nedalekých Bučovic.

V době protektorátu byl přídělový systém
včetně cukru. Vzpomínala, jak pro své kolegy
učitele organizovala v době kampaně exkurze
do cukrovaru. Nešlo ani tak o to, odnést si po-
znatky o procesu výroby, jako o to, odnést si
pro domácí potřebu část naturálií. A tak se jed-
nomu kolegovi při odchodu po průchodu vrát-
nicí rozepnula jedna nohavice u tzv. pumpek
a z ní se na zem vysypalo víc jak kilo kostko-
vého cukru. Vrátný se záměrně díval na jinou
stranu, hned se našlo kolem hodně ochotných
rukou, které pomohly malér napravit. Samo-
zřejmě cukr skončil u nich a nikoliv u původ-
ního „majitele“.

Období konce války, rok 1945, prožívala
s rodiči ve Slavkově. I zde zažila při přechodu

fronty a střídání okupační a osvobozující ar-
mády dobu plnou emotivních zážitků. V roce
1945 se provdala za Josefa Kropáčka, půvo-
dem z Milešovic.

V letech 1955 až 1960 působila na Slo-
vácku, učila na základní škole ve Vlkoši a s ro-
dinou bydlela v Kelčanech. Na toto období též
velmi ráda vzpomínala, vážila si zejména oso-
bitého naturelu a ryzího charakteru zdejších
lidí. Organizovala a účastnila se i nejednoho
lidového, dnes by se řeklo folklorního, vystou-
pení tanečních a hudebních skupin. 

Zde se manželů v roce 1957 narodil i jediný
potomek, syn Petr.

Po roce 1960 se vrátila do Slavkova, chtěla
být na blízku svým starým rodičům. Nejprve
působila na základní škole v Heršpicích
u Slavkova a od roku 1961 opět učí ve Slav-
kově. V roce 1964 a 1965 umírají její rodiče
a p. Lubomíra zůstává sama se svým synem.

Ve Slavkově začala učit na základní škole
Komenského náměstí. Od roku 1970 přešla na
základní školu Tyršova. Od roku 1969 se
ujímá mimo své profese učitelky i úkolu měst-
ské kronikářky. Do městské kroniky pořizo-
vala každoroční zápis o vývoji a důležitých
událostech ve Slavkově u Brna. Tato práce jí
zabírá veškerý volný čas, je pro ni ale sou-
časně i zábavou, společenskou seberealizací
a udržováním aktivních společenských kon-
taktů. Zápisy v kronice jsou vždy vysoce hod-
noceny, při účasti v celostátní soutěži
kronikářů obsazuje s městskou kronikou jedno
z prvních míst, městská kronika je vystavena
i v Národním muzeu v Praze. Práci kronikáře
pro město odvádí bezmála 30 let.

Po roce 1990 se dále zapojuje do pátrání po
osudech slavkovských Židů, s nichž mnohé
před rokem 1939 znala, jednalo se mnohdy
o její spolužačky a kamarádky. V neznalosti
tragického konce osudů mnoha z nich cítila
velký dluh minulým i současným generacím.
Navazuje kontakty s rodinami ve Velké Britá-
nii, Kanadě i Izraeli. Díky novým možnostem
komunikace je aktivní při korespondenci přes
internet se zahraničím. Bez ohledu na věk
mezi lety 1995 a 2000 uskuteční na pozvání
několik cest do Velké Británie za spřátelenými
rodinami do Nottinghamu a Liverpoolu. Spo-
lečně s ostatními Slavkovany zapálenými pro

Lubomíra Kropáčková – vzpomínání
novodobou historii Slavkova i regionu stojí
u obnovy židovského hřbitova, synagogy i za-
ložení židovského muzea.

Spokojenost jí přináší i harmonie v rodině
syna a všestranná péče a pomoc ze strany sna-
chy a celé její široké rodiny. Pravidlem se stá-
vají časté návštěvy v Brně, kde rodina syna
žije. Radost jí působí i vnučky Petra a Bára,
které s ní tráví v domku ve Slavkově nejedny
prázdniny.

Jednou z jejích posledních společenských
aktivit je spoluautorství na knize „Slavkov
u Brna – Austerlitz, město nejenom se slavnou
historií“. Velmi si cení účasti při práci v ko-
lektivu renomovaných autorů a zejména
osobní účasti na křtu knihy v dubnu 2007 ve
slavkovském zámku.

V dalších letech jí ztížený pohyb již ne-
umožňuje se tak aktivně zapojovat. Nadále se
těší velké přízni a lásce široké rodiny. Při ži-
votních výročích není opomíjena ani ze strany
vedení města.

V roce 2013 odchází do domova pro seniory
v Brně-Bystrci, je již trvale upoutána na lůžko
a pohybuje se jen s cizí pomocí. V domově má
zajištěnu veškerou potřebnou péči.

I zde ji syn s rodinou navštěvuje pravidelně
a často, stále zůstává občankou města Slav-
kova u Brna, a pokud jí to zdraví dovolí, za-
jímá se o aktuální dění a vývoj ve městě.

Svou činností ve prospěch města a jeho
obyvatel se Lubomíra Kropáčková zařadila
mezi významné osobnosti Slavkova u Brna.

Lubomíra Kropáčková zemřela v březnu
2016, ve věku 97 let.

Petr Kropáček

Každým rokem pořádáme 8. května pěší
pouť do blízkého poutního místa Žarošic. Pěší
putování patří ke křesťanské praxi již od staro-
věku, kdy křesťané navštěvovali svatá místa
spojená s životem Ježíše Krista nebo svatých.
V tomto roce, který vyhlásil papež František
jako milostivý Rok milosrdenství: „Jsme po-
zvaní pohlédnout k Bohu jako k milosrdnému
Otci, a k bratřím, těm kolem nás – kteří potře-
bují také milosrdenství. Nabízí se nám Svatý
rok žitého milosrdenství, abychom zakusili ve
svém životě něžný a líbezný dotek Božího od-
puštění, Boží přítomnosti v nás a Boží blíz-
kosti zvláště ve chvílích největší nouze. Proto
máme v tomto roce otevřít srdce, aby nás
všechny tato Boží láska a tato radost naplnila
milosrdenstvím, které může skutečně přispět
k vytvoření lidštějšího světa.“

O Svatých rocích se putuje do Říma, kde se
prochází v římských bazilikách symbolickou
Svatou branou, tak jako naše farnost putovala
do Říma ve Svatém roce 2000, a to dvakrát –
jednou mládež, podruhé dospělí. Proto, aby
se mohli pouti účastnit všichni věřící, jsou
tomto roce otevřeny Svaté brány ve všech ka-
tedrálách, tedy i v Brně a ještě navíc na čty-
řech místech diecéze, mezi nimi v Žarošické
svatyni.

Putovat na toto místo znamená projevit
touhu po odpuštění, které nám Bůh nabízí v Je-
žíši Kristu a toto odpuštění dávat také dál.
 Vycházíme v 10 h. od kostela ve Slavkově, ve
14 h. odjíždí se staršími autobus, v 15 h. vy-
cházíme od kaple ze Zdravé Vody, v 16.30 h.
mše sv. v Žarošicích.

P. Milan Vavro, děkan

Květnová pouť ke Svaté bráně do Žarošic

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohos-
lužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00,
sobota v 7.30 h. 

Svátost smíření každou středu od 19 do 20 h. 

1. 5. Divadlo Popelka Nazaretská, kostel sv.
Jana Křtitele na Špitálce 16.30.

3. 5. Příprava dětí s rodiči na I. sv. přijímání
o Eucharistii, 16.30 DSR.

5. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00.
6. 5. Návštěvy nemocných.
8. 5. Pouť farnosti ke Svaté bráně milosrdenství

do Žarošic, pěší pouť 10.00 od kostela, 14.00
autobus, 15.00 ze Zdravé Vody, 16.30 mše sv.
v Žarošicích.

6.–14. 5. Svatodušní novéna.
14. 5. Vigilie Svatodušní, 19.00 kostel Slavkov.
15. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého, zpívá

sbor CMB, sbírka na charitu.
21.5. Generální úklid interiéru kostela ve Slav-

kově.
22. 5. Pouť na Urbánku s žehnáním nových ob-

razů zastavení křížové cesty, 16.00 křížová
cesta od sv. Jana, 17.00 mše sv. u kaple, za-
končení táborákem.

29. 5. První svaté přijímání a Slavnost Božího
Těla s průvodem ve Slavkově 8.30, na Lutrš-
téku 9,45.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45),

nebo si setkání domluvte na tel. 604 280 160
nebo 544 221 587.

rkf.slavkov@biskupstvi.cz   www.farnostslavkov.cz

Lubomíra Kropáčková
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Motoklub Austerlitz informuje
Dne 8. dubna byla uspořádal náš motoklub

výroční členskou schůzi v Zámecké vinárně
U Edy. Letošní program byl trochu netradiční,
nejenže se hodnotil rok minulý po stránce po-
řádaných akcí a hospodářská stránka MK, ale
také jsme pozvali jsme nejlepší jezdce z na-
šeho seriálu Fechtl Cup a předali jim malou
pozornost. 

Na letošní rok máme naplánováno opět
hodně akcí nejen sportovních a kulturních, ale
i nově cestovních. Úspěšnou akcí byla naše
Motonoc a 11. dubna naše tradiční beseda
O změnách na silnici. Tato beseda se konala
v restauraci U Dvou kapříků za účasti velitele
městské policie Petra Smejsíka a vedoucího
autoškoly Jiřího Kyjovského. Pan Smejsík ho-
vořil o problematice dopravy v našem městě
a byl zasypán otázkami ohledně parkování, jed-
nosměrek, zákazů, přecházení z malého parku
na ul. Čelakovského atd. Pokračoval pan Ky-
jovský, který se věnoval vyhlášce a přednesl ji
srozumitelnou formou a také odpověděl na ně-

kolik dotazů ohledně předností na kruhovém
objezdu, bodový systém atd. Letos se zúčast-
nilo asi třicet posluchačů, kterým patří poděko-
vání, že si udělali čas. Hlavní poděkování patří
panu Smejsíkovi a panu Kyjovskému za velmi
hodnotnou přednášku ve svém volné čase.

Dne 23. dubna pořádáme čtyřhodinový
závod týmů a jednotlivců v areálu SÚS. Snad
nám vyjde počasí, a tím také zvýší návštěvu di-
váků. Dalším závodem je závod ve slavkov-
ských serpentinách dne 28. května. Akce se
koná od 9 do 15 hodin. Tímto předem děkuji
za toleranci při omezení provozu chatařům
a zahrádkářům. Zveme vás všechny ke zhléd-
nutí zápolení jezdců různých kubatur.

Akcí, kterou nepořádáme, ale zúčastňujeme
se několik let, je Jarní cena Brna. Tento rok se
jela v termínu 8.–10. dubna. Jedná se závod
v seriálu Czech Road Racing, kterého se i po-
prvé po zranění zúčastnil i Olin Hanák. Páteční
program naplnily tréninky, které byly zároveň
kvalifikací na sobotní první závod. Po kvalifi-

kacích na 24. místě začal závod, kde jel Olda
v jedné vteřině s dalšími pěti jezdci, dojel
úplně vyčerpaný šestnáctý. Někteří fandili
a jiní kroutili hlavou, ale jednou Olda v rozho-
voru řekl: „Závodění je můj život“. V neděli
proběhl druhý závod, kde Olda jezdil třináctý,
ale pro úplné fyzické vyčerpání dojel osm-
náctý. Po zranění, které měl, jel velmi dobře
a ještě s lepším průjezdem o tři vteřiny než
před zraněním.

Byla zde i Staňka Malinová z Křižanovic,
která jela velmi pěkně, čistě a na své aprilce
utrhla nakonec šestnácté místo. Po celý víkend
byla vidět motocyklová špička od nejstarších
po nejmladší. Překvapil mě 12letý Filip Salač,
který jel na 125 a jeho jízda byla pohlazení po
duši. Martin Gbelec – ten jel poprvé kubaturu
600 a dojel na 6. místě, Michal Prášek, který
jezdíval s Kájou Májkem, suverénně vyhrál
závod litrů, a tak by se dalo psát do nekonečna.
Přeji všem pěkné motovýlety ať už na závody
nebo jen tak. J.M.

Sběr starého železa
Ráno v sobotu 9. dubna jsme opět vyrazili

do ulic Slavkova a uskutečnili sběr železného
šrotu. Přestože už od rána bylo pošmourno
a většinu dne drobně pršelo, podařilo se
nám sesbírat veškerý kovový odpad do druhé
hodiny odpolední a odvozit jej k recyklaci do
místního kovošrotu.

Váha letos ukázala celkem 11 tun, což není
vzhledem k panující „době plastové“ špatný
výsledek, ovšem výkupní cena byla oproti
loňsku na poloviční hodnotě. Přesto jsme rádi,

že jsme občanům našeho města mohli pomoct
s jarním úklidem a že utržené peníze mů-
žeme investovat do drobných, snad nikdy ne-
končících oprav naší klubovny a k nákupu
sportovního náčiní.

Děkujeme všem občanům Slavkova u Brna
za jejich kovové příspěvky do této akce a pra-
covníkům městského úřadu i městské policie
za vyřízení související administrativy a pod-
poru celé akce.

Milan Šemora, vedoucí střediska Junáka
Slavkov u Brna

Letošní duben byl přímo nabitý akcemi
a různými příhodami. Začal aprílově. Děti
i učitelky se předháněly, kdo udělá větší le-
graci. Bylo opravdu veselo. Následující den
odcestovala paní učitelka Jana na 2 týdny do
městečka Schlanders v dalekých Tyrolech, kde
navštívila mateřskou školu, koncepčně podob-
nou naší KMŠ Karolínka. Byla to v pořadí už

naše osmá stáž a paní učitelka Jana během ní
nasbírala novou inspiraci a energii do práce
s dětmi. Z jejího radostného vyprávění při fo-
toprezentaci tyrolské školky na nás dýchlo
něco z krásy tyrolských Alp a mohli jsme si
znovu uvědomit, jak jsme s tímto místem
i způsobem práce díky našim stážím spojeni.
I když projekt studijních stáží v tomto roce

Nabitý duben v KMŠ Karolínka
končí, inspiraci a koncepci práce
tyrolských kolegyň chceme
v naší mateřské škole dále rozví-
jet v novém projektu a novým způsobem.

V pondělí 4. dubna jsme oslavili MODRÝ
DEN, což je den porozumění autismu. V každé
třídě se s touto jinakostí setkáváme, každá třída
má jednoho takového kamaráda, proto je to pro
nás významný svátek. Řekli jsme si co je to au-
tismus, aktivity jsme zaměřili na větší porozu-
mění našim kamarádům a hezky jsme tyto
chvíle prožili. 

Další den nás čekala návštěva spisovatelky
Hany Pinknerové z Brna. Působivě nám před-
čítala svoji knihu O dřevěném panáčkovi, kte-
rou děti nadšeně poslouchaly. Přivezla s sebou
i knihy ze svého knihkupectví, které si mohli
rodiče zakoupit. 

O dva dny později jsme se mohli těšit na sfé-
rické kino. Všichni jsme se seřadili v šatně a šli
jsme do sálu. Tam stála velká kopule a my
jsme měli vstoupit dovnitř. Některé děti se
bály, ale s pomocí paní učitelky to zvládly
všechny. Každý si našel místo na žíněnce, po-
sadil se a najednou jsme se všichni ocitli v lese
s beruškou a světluškou, které právě letěly do
školy. Tam byl prezentován referát o stromech
- jak rostou, díky čemu dýchají nebo jaké
ovoce na stromě roste. Všem se nám kino moc
líbilo. Za třídu rybiček Marie Zbořilová

Sběr železného šrotu • Foto: archiv skautů

Děti z KMŠ Karolínka• Foto: archiv školy
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – květen 

Pranostika: Chladné a večerní mlhy v máji,
hojnost ovoce a vína dají.

Květen patří mezi měsíce, kdy vše velmi in-
tenzivně roste a bují. Nesmíme ale zapome-
nout na tři ledové muže, kteří nám mohou
zhatit letošní úrodu ovoce. Pokud již máme vy-
sázenou předpěstovanou sadbu salátu, rajčat,
paprik, melounů a okurek je vhodné přikrýt zá-
hony netkanou textilií. Celer, který přejde mra-
zem roste do květu a nevytváří bulvy.

Také ovocné stromy lze ochránit před
„zmrzlíky“, a to tím, že při poklesu teplot pod
bod mrazu, ráno před východem slunce stromy
rosíme vodou, která zmírní promrznutí květů.
U menších stromků můžeme koruny zakrýt ne-
tkanou textilií.

Po tomto období můžeme vysazovat na ven-
kovní záhony rajčata hlouběji šikmo do brázd
vyhnojených kompostem, čímž podpoříme
tvorbu kořenů ke stonku. Po výsadbě důkladně
zavlažíme. Další zálivka je vhodná až za dva
týdny ( omezí se tím růst a urychlí kvetení).

U stěnových tvarů a štíhlých vřeten vyvazu-
jeme postraní výhony pod vodorovnou polohu.
Urychlíme tím nastoupení do plodnosti a ome-
zíme růst. K vyvazování používáme vinařský
drátek (tenký drátek obalený papírem) nebo
různá závažíčka. Dbáme na to, aby se výhon
při vyvazování nezaškrtil. V tomto období
stromky intenzivně rostou, proto je nutné
úvazky často kontrolovat a v případě povolo-
vat, aby nedošlo k zaškrcení větviček.

Pro zjištění doby největšího náletu obalečů,
pilatek či nesytky jabloňové vyvěsíme do
korun stromů lepové desky nebo feromonové
lapáky. Samotný lapák omezí škůdce jen ome-
zeně tím, že se většinou samečkové přilepí na
nevysychavý lep. V době největšího náletu do
lapáku je vhodné zahájit šetrnou a účinnou
ochranu rostlin. Bílé lepové desky se používají
k monitorování výskytu pilatky jablečné, švest-
kové a žluté (původce červivosti malých
plodů – povolené přípravky Calypso 480 SC).
Žluté lepové desky přitahují jedince vrtule třeš-
ňové, známého škůdce červivosti třešní – zde
možno též Calypso 480 SC.

Sledujeme výskyt mšic, které sají na nej-
mladších částech letorostů ovocných stromů
a na ostatních rostlinách. K jejich regulaci po-

užijeme osvědčené přípravky ( Calypso 480
SC, Pirimor 50 WG ).  Pokud chceme použít
šetrnější způsob omezující výskyt mšic apliku-
jeme přípravek „Zdravá zahrada přípravek
proti škůdcům“, který je na bázi draselných
solí. Další možností je vysadit pod stromy Li-
chořeřišnici pnoucí a do záhonů lichořeřišnici
nízkou, které odpuzují mšice!

Lichořeřišnice (Tropaeloum majus L.)
Je jednoletá bylina z čeledi lichořeřišnico-

vité. Pochází z Jižní Ameriky. Lodyhy jsou
plazivé až 5 m dlouhé. Květ má nápadně zbar-
vený kalich poskládaný z 5 lístků, které mívají
barvu žlutou, oranžovou, červenou, fialovou
nebo různě kombinovanou. Pro svůj krásný
vzhled je využívána k parkovým úpravám i do
okenních truhlíků. Velké ostruhaté květy roz-
kvétají od července do podzimu. Rostlina vy-
žaduje slunnou polohu a lehčí půdu. Na
vyhnojeném pozemku méně kvete.

S celou škálou látek s bakteriostatickým
a insekticidním účinkem se používá v lidovém
lékařství k léčbě nemocí ledvin, močového
měchýře a dýchacích cest. Lichořeřišnice je
přírodní antibiotikum, pomáhá při salmonele,
streptokoku i zlatému stafylokoku. Používá se
též jako pomoc při padání vlasů a proti lupům.
Květy i listy jsou jedlé a v kuchyni ozdobí sa-
láty a přílohy na talíři.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Doufám, že jste si podle našeho návodu udě-
lali jarní očistu organismu, ještě to stihnete po-
mocí jarních bylinek. Ze zájezdu ve firmě
Naděje v Brodku u Konice a z přednesu Mgr.
Jarmily Podhorné jsme si odnesli další zajíma-
vosti o využití bylinek při zlepšení našeho
zdraví. Nadšeni jsme byli také z květinové nád-
hery jarní části Flory Olomouc. Od 3. do 10.
května se účastní 40 našich členů týdenního re-
kondičního pobytu v Lázních Luhačovice.
Účastníme se slavnostního otevírání lázeňské
sezóny a vysvěcení léčebných pramenů. Tě-
šíme se na vycházky v upraveném lázeňském
parku a okolí, užijeme si lázeňské procedury,
v rámci edukace se naučíme něco nového jak
žít s diabetem a hlavně že diabetická dieta
může být i chutná a prospěšná našemu zdraví. 

Ukončili jsme první část cvičení v tělocvičně
ZŠ Tyršova, kde budeme pokračovat zase
v pondělí od 19. září vybranými prvky ze cvi-
čení Pilates, vhodnými i pro seniory. Dříve se
ještě sejdeme 11. července na letním koupališti.
Kdo bude s námi absolvovat všech deset cvičení
s plaváním, může získat mimořádnou slevu, po-
skytnutou ředitelem TSMS a to pro naše členy
za 100 a pro ostatní zájemce za 200 Kč. 

Ve středu 25. května dopoledne se ještě mů-
žete v naší kanceláři na poliklinice přihlásit na
zářijový zájezd do Chorvatska také za přízni-
vou cenu. Kdo chce prožít slunečné dny na ti-
chém ostrůvky Čiovo v části Slatine v blízkosti
památek UNESCO, kterými jsou středověká
pevnost Trogir a zachovalý Diokleciánův palác
ve Splitu, má příležitost. Těm, kteří se přihlásili
na rehabilitační zájezd do Thermalparku v Du-
najské Stredě připomínám termín 31. 5. 2016
s odjezdem v 6 hodin z parkoviště B. Němcové. 

Naše činnost je pestrá a máme zájem na tom,
aby s námi spolupracovalo co nejvíce pacientů
s onemocněním diabetes mellitus. Nabízíme
čas na edukaci, poradíme jak dodržovat lé-
čebný režim. Je na každém, aby se začal zdra-
věji stravovat, pohybovat a prostřednictvím
glukometru mít cukrovku pod kontrolou. Tím
může předejít možným komplikacím jako zhor-
šení zraku, neuropatii, srdečním a mozkovým
příhodám. 

Hlávkový salát je král máje, proto by měl být
denně jako příloha k jídlu. Ale ředkvičky jsou
kuličky plné vitaminů, pokud už hořknou, měli
bychom je nastrouhat, nebo tepelně zpracovat.
Na ředkvičkovou pomazánku potřebujete: plá-
tek másla, cibuli, uzené tofu, zakysanou sme-
tanu, sůl, pepř a svazky ředkviček. Na pánvi
rozehřejeme tuk, přidáme pokrájenou cibuli a
nahrubo nastrouhané ředkvičky, osolíme, ope-
příme a orestujeme. Po vychladnutí přidáme
strouhaný sýr tofu, zakysanou smetanu a pro-
mícháme. Mažeme na chleba a ozdobíme pa-
žitkou a kolečky ředkviček. Můžete si také
připravit ředkvičkové placičky: svazek ředkvi-
ček, 1 vejce, 4 stroužky česneku, hladkou
mouku, sůl, pepř, majoránku a olej na smažení.
Ředkvičky nastrouháme najemno, přidáme
vejce, česnek, sůl, pepř, majoránku a mouku,
vymícháme řídké těsto. Na oleji opečeme pla-
cičky, které ozdobíme bylinkami.  

Na bezplatný telefon 800 189 564 Abbott Di-
abetes si můžete objednat testovací proužky do
glukometrů OPTIUM - 4 balení za výhodnou
cenu 1 048 Kč, doručení zdarma.

Pěknou jarní pohodu přeje
Marie Miškolczyová 

Po mnoha letech se vydali slavkovští za-
hrádkáři a jejich příznivci na tradiční výstavu
Flora do Olomouce. Termín zájezdu tím byl
jasně daný, neboť letošní 37. mezinárodní kvě-
tinová výstava a zahradnický veletrh se konaly
ve dnech 21. až 24. dubna. Sobotní aprílové
počasí bylo naštěstí pro takovou aktivitu velmi
příjemné – ani vedro, ani zima, bez deště.
Hlavní výstavní síň areálu byla tentokrát věno-
vána 700. výročí narození císaře Karla IV. Po
prohlídce takto koncipované vstupní expozice
už bylo na každém účastníkovi zájezdu, co si
prohlédne, co nového se od odborníků dozví
či co si případně nakoupí.

Příjemným překvapením akce byla dopole-
dní návštěva soukromého Muzea kočárů v obci
Čechy pod Kosířem, která leží nedaleko Pro-
stějova na rozhraní Hané a Drahanské vrcho-

viny. V muzeu je v krásném zánovním objektu
vystaveno čtyřicet perfektně zrestaurovaných
kočárů všeho druhu, přičemž dalších padesát
je připraveno k opravě. Hodinová prohlídka
většinou nablýskaných „koňských“ před-
chůdců automobilů byla okořeněna poutavým
výkladem průvodce muzea, který několikrát
neskromně zdůraznil, že není průvodcem, ale
především řemeslníkem. Mnohé z vystavených
kočárů si zahrály ve filmech, byly součástí
vznešených oslav či pohřbů, některé se projely
i v našem městě… Kdo by měl více času a za-
vítal do této pěkně upravené obce, může shléd-
nout i vedlejší samostatnou výstavu hasičské
techniky, zámek či přírodní park Velký Kosíř
s rozhlednou.

Ladislav Jedlička
(fotogalerii ze zájezdu najdete na webu veslavkove.cz)

Ze Slavkova do Olomouce přes Čechy

Lichořeřišnice • Foto: archiv

Salát z lichořeřišnice • Foto: archiv



Druhé čtvrtletí roku 1916
20. dubna – Zelený čtvrtek. Co zde zkou-

šíme, je děsné. K útoku z naší strany ještě ne-
došlo a asi snad ani nedojde, jelikož
zmíněný onen bod byl naším vedením
prohlášen za nedobytný. Do té doby
tam totiž nestanula ještě noha člověka.
Pracujeme proto na opevnění a záko-
pech s drátěnými překážkami v údolí.

Velká zima. Vzpomínáme s Arnoš-
tem, jak jsme leželi na stráži pod Rot-
wandem bez přístřeší v oné sněhové
díře. Kdyby nás za účelem vystřídání
služby nebyl závodčí přišel vzbudit,
byli bychom určitě zmrzli. Byliť jsme již na-
polo ztuhlí, nemohouce se na nohy postaviti.
Máme už věru koňskou náturu.

Ty hory jsou zde úžasné. Když jsme byli –
nemajíce právě službu – před větrem s provi-
antem na jejich vrcholech pro tamní naši stráž,
25 mužů s hejtmanem (stráž ona zve se „Edy“
nebo též „Elfršarte“), tu člověk patře dolů do
těch propastí, mimoděk sahal rukama po
opoře, aby dostav snad závrať, nezřítil se
střemhlav do těch strašných hlubin. Zde jsme
zase, a tím důkladněji, poznali cenu naší hor-

ské hole, bergstock zvané. Spolehnuvše se na
ni, sletěli jsme rychlostí šipky a takřka s plnou
bezpečností do prvních dolin po umrzlé la-

vině, po niž chůze krokem při její
sráznosti by znamenala jistou smrt.

Zákopy si hážeme 170 cm hlu-
boké ve zmrzlém tuhém sněhu, po
němž možno bez nejmenšího zabo-
ření choditi. Dna se však nikde ne-
dohážeme. Jak hluboko jest pevná
půda, to z nás nikdo neví.

Pracujeme stále i v noci na vyha-
zování zákopů. Sněží, hrozí laviny.

22. dubna – Bílá sobota. Psí po-
časí. Čeká nás opět nadělení, jíti na přední
stráže. Více mužů omrzlo již na nohy i ruce.
Kéž bychom se již dostali z těchto Dolomit.
Horší to snad již nikde nemůže býti. Bylo nám
řečeno, že ve Val Sugana, odkudž před krát-
kým časem jsme odešli, jest v proudu naše
i italská ofenziva.

Naši zajali na San Osvaldu 600 nepřátel
a dobyli dělostřeleckých baterií na sv. Jiří a sv.
Petru.

3. května – Naše četa má pohotovost. Když
jsme stáli spolu s Arnoštem ode tří do čtyř
hodin ranní stráž, ozvalo se pojednou asi 500
kroků od nás úpěnlivé naříkání. Naši tam při-
spěchali a nalezli živého ještě, hrozně zohave-
ného italského vojína, který z italské hlídky,
která tam proti nám byla vyslána, se zřítil ze
skály. Odnesli jsme jej do našeho baráku, kdež
mu byla poskytnuta sanitní pomoc.

V poledne bombardují Italové granáty
a šrapnely naše baráky. Kulomety proti kaž-
dému, kdo se z nás ukáže v činnosti. Smrt nám
zde hrozí každým krokem.

18. května – Bylo nám rozdáno provolání
„C. a K. armádních sborů – generální plukov-
ník arcivévoda Eugen“.

Četla se vyznamenání za Rauschkogel. Bar-
tošek z Kozlan obdržel malou stříbrnou, Ty-
joka z Líšně a Poláci po bronzové. Němci však
skoro všichni stříbrnou. Inu, jinak přece ne-
může býti.

28. května – Polní mše a držím stráže u za-
jatých Rusů, mezi nimiž jsou i Tataři ze Sa-
marské gubernie. Zajatci zde před baráky
zařizují takřka park, zatímco druzí nosí po-
třeby pro naše vojsko na Rotwand a Elfer.
Židé znajíce německy se mají mezi nimi nej-
lépe. Nedělají skoro nic, jen tlumočníky.

7. června – Tuto noc jsme měli dvakráte

alarm (poplach). Zase útočili Italové a sice
plné tři hodiny za těžké mlhy na Elfršartu, ale
bezvýsledně. Byl to zase jedno rachot děl
a pušek. Však i my jsme odtud podporovali
naše střelbou z ručnic i kulometů.

Zase o třetí hodině ranní poplach. Naše celá
třetí kompanie pálí Italům do týla. Já s Husá-
kem ležíce podle našeho kulometu střílíme tak
rychle, že se nám zavařuje „fršlus“ v ložisku.
Italové se rozutekli a když se rozednilo a boj
úplně ustal, vidíme jejich vojíny jednotlivě le-
žeti pod skalními stěnami, několik set metrů
vysokými, s roztříštěnými údy. Hrozný po-
hled. Jsouce raněni a nemohouce se zadržeti
již na sklo umrzlém věčném sněhu, zřítili se
dolů.

Já však nijakých duševních výčitek si při-
pouštěti nemusím, jelikož zásadně střílím
vždycky, jak se lidově říká, Pánu Bohu do
oken.

22. června – Čtvrtek, slavnost Božího Těla.
Náš celý prapor, jsa zde v záloze, oslavil svá-
tek důstojně, shromáždiv se za vedení důstoj-
níků k polní mši. Slavnostní setnině velel náš
p. lajtnant Pek. Důstojnictvo zpívalo slav-
nostní mši. Přítomen byl podplukovník se
svou paní a náš batalionskommandant major
Sturm. Povznášející city se nás zmocnily při
krásném zpěvu důstojníků a zvláště, když na
ukončení bohoslužeb zpívali císařskou
hymnu.

25. června – Lístek od bratra Tomáše. Píše,
že odjíždí z Hermannstadtu na bojiště. Jest ne-
děle a já vzpomínám, že u nás doma je slav-
nost Božího Těla.

Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz
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Prosíme čtenáře, jejichž člen rodiny se
zúčastnil bojů I. světové války, aby se po-
dělili o jeho příběh s ostatními čtenáři
Slavkovského zpravodaje. Pište na e-mail:
info@bmtypo.cz. Děkujeme. red.

I. světová válka a Slavkov u Brna (XI.)
III. pokračování

Robert Mráz: Na italské frontě

Robert Mráz
* 22. 3. 1893 Velešovice
† 15. 1. 1967 Hodějice

Těžká práce v Dolomitech • Foto: archiv SM

Arcivévoda Eugen, vrchní velitel našich jihotyrolských
armádních sborů

Zahájení letní sezony na koupališti bývá spo-
jeno se Dny Slavkova. Je tomu tak i letos. Bo-
hatý program na zámku, v parku a na náměstí
organizátoři doplnili o novinku. Na koupališti
budou v sobotu 4. června od 13 hodin připraveni
časoměřiči, členové oddílu zimního plavání
Fides Brno, a zájemcům o otužování a plavání
změří čas na trati dle vlastního výběru – 50 m,
100 m, 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m nebo
hodinovku. Časy se zaznamenají a pro každou

trať se sestaví do tabulky. Účast přislíbili i přátelé
z družebního polského Slawkova.

Podobnou akci s měřením času připravují
zimní plavci i na léto a na závěr sezóny. Tak
bude mít každý zájemce možnost sledovat
svou výkonnost a porovnat ji s ostatními. Tab-
ulky budou k nahlédnutí u plavčíků.

Přijďte to zkusit, voda už bude mít kolem
20 °C. Těší se na vás slavkovští zimní plavci.

V. Fialová

Přijďte si zaplavat
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Stále se množí nové poznatky o prospěšnosti
stromů, které člověka provází celou jeho exis-
tencí. Zeleň stromů vyvolává pozitivní myš-
lení, přináší psychickou i fysickou regeneraci.
Městské parky ovlivňují tepelný režim města,
mají funkci termoregulační. V horkých létech,
jaké nyní bývají, koruny stromů absorbují slu-
neční energii. Koruna stromů působí podobně
jako bytové klimatizační zařízení. Zároveň od-
paří denně až 300 litrů vody, zvyšují vzdušnou
vlhkost. I v našem městě měří Hydrometeoro-
logický ústav intenzitu rosy, která stoupá
v okolí vodních ploch, břehových porostů
stromů, ale i v okolí polí s plodinami o větší
listové ploše – kukuřice, cukrovka, slunečnice
apod. Stromy snižují prašnost ovzduší, což
můžeme pozorovat i v současných dnech ve
východní části našeho města, kde nyní vládne
nezvykle vysoký dopravní ruch, těžkými ná-
kladními soupravami neustálé přemisťování ze-
miny, různého materiálu a strojů ulicemi
města. Jehličnany zase produkují baktericidní
látky, které ničí choroboplodné zárodky. Totéž
činí i naše ořešáky, také střemcha, která v době
květu pronikavě i voní. V bytech mají stejnou
schopnost ničit bakterie i cypřišky a blahovič-
níky. 

Na rozdíl od nás, naši předkové o stromy pe-
čovali i v době jejich stáří, kdy stromy posky-
tují pomoc i mnoha dalším tvorům. Zámecký
park o rozloze 15,4 ha je sadovnicky hodnotný
objekt a je stále cenný svým bohatstvím den-
drologickým. Převládají tam listnáče jako so-
litéry, skupiny i stromořadí. Jehličnany místy
jen jednotlivě, nebo v malých skupinách jako
nejpočetnější jehličnan tis červený oživuje
park hlavně v zimě, je zástupcem ohroženého
genofondu stromu. Lidé v Evropě od nepaměti
pečovali o tisy. Považovali je za posvátné. Ká-
cení tisů v době mízy, která na vzduchu oxi-
duje, zbarvuje pilu do červena, byla znamením
posvátnosti. Zdejší jinan dvojlaločný, známý
pod jménem Ginkgo biloba patří patrně k nej-
starším jinanům u nás sázeným. V parku jsou
nejméně i dva mladší stromy tohoto druhu.
Dva mohutní jedinci zeravu západního byli ně-

kterými dendrology určeni jako zeravy obrov-
ské. Oba druhy pochází ze Severní Ameriky,
kde zerav obrovský dorůstá výšky až 50 m
a průměru v prsní výšce 2,5 m se řadí se mezi
nejmohutnější stromy. Jedlovec kanadský
kolem čínského altánku je známý tím, že má
ze všech jehličnanů nejmenší šišky. Borovice
černá z Balkánu tvoří dominantní skupinu u se-
verní fontány. Jednotlivě jsou zastoupeny
i naše nejběžnější jehličnany, borovice lesní,
smrk obecný, modřín evropský. Douglaska ti-
solistá zastupuje zde třetí nejmohutnější dře-
vinu Severní Ameriky. 

Bohatě zastoupeny jsou v parku listnáče.
Oba naše duby, dub letní i dub zimní, tvoří mo-
hutné stromy s obvodem kmene až 5 m. Zají-
mavou formu tvoří pyramidální forma dub
letní fastigiata. Nejzajímavější je dub velko-
květý se dvěma kmeny, pochází z Kavkazu.
Dub velkoplodý s nápadně velkými listy po-
chází z amerického středozápadu. Dub zimní
je dřevina našich pahorkatin. Skupina buků
lesních patří mezi skvosty Zámeckého parku.
Mají mohutné kmeny, silné téměř 2 m a ko-
runy rozložené v mohutnou klenbu. Barvu
listů, která se mění v každé roční době lze ne-
ustále obdivovat. Zastoupeny jsou: buk lesní
atropunicea s purpurově zbarvenými listy,
s obvodem kmene téměř 5 m, forma pendula –
převislá forma poblíž fontány, buk lesní –
aspleniifolia, mladý strom v jižní části parku
s čárkovitými listy, další forma – laciniata s vy-
krajovanými listy podobnými listům dubu.
Častý je habr obecný, často i v podúrovni horní
etáže stromů, Parková forma Quercifolia, sku-
pina v jižní části parku s laločnatými listy. Mo-
hutnými stromy se silnými kmeny jsou
zastoupeny lípy. Běžná je lípa velkolistá a lípa
srdčitá. Lípa evropská s nápadně většími květy
i semeny, kterými jsou lipové oříšky, lípa ame-
rická a velkolistá ze Severní Ameriky, lípa
plstnatá s velkými, stříbrně zbarvenými listy.
Lípy, které jsou i nově vysazovány jsou tra-
dičně posvátnými stromy Slovanů. Jako me -
donosné stromy jsou symboly svobody
a dlouhověkosti. Silně zastoupený je jírovec

Stromy zámeckého parku
maďal, který má kratší vegetační dobu, je
nucen jako nepůvodní strom odolávat škůd-
cům. Příbuzný druh jírovec pavie, vzrůstově
menší, ale s půvabnými, mléčně a žlutorůžově
tónovanými květy byl nedávno pokácen a zli-
kvidován. Jilm habrolistý tvoří poblíž hlavního
vchodu do parku mohutný dvojkmen. Příbuzné
druhy vyhynuly na houbové choroby. Nechybí
i parkový platan javorolistý, tvoří skupinu v ji-
hozápadní části parku. Naše domácí javory
jsou zastoupeny několika vzrostlými stromy.
Formy javorů s dělenými a červenými listy
v severní části parku byly vykáceny. Nechybí
v parku ani častá smuteční forma jasanu ztepi-
lého. Zajímavostí je jediný zástupce jeřábů,
jeřáb prostřední s oranžovými plody v severní
části parku. Užitečná pro ptactvo je střemcha
hroznovitá, na jaře voní a v létě láká ptactvo
drobnými třešničkami. Dřezovec čínský se
dobře zmlazuje a tvoří dlouhé lusky se semeny,
Dřezovec trojtrnný ze Severní Ameriky je
ozbrojen ostrými trny na kmenu stromu. Oře-
šák černý, známý americký druh parkového
stromu. Společně s ořešákem je nahovětvec
dvoudomý poblíž vodní nádrže na jižní straně
parku.      

Zajímavý příběh se udál v zámeckém parku
v roce 1998 s jedlí kavkazskou, Abies nordma-
niana, která poprvé vykvetla po 18 letech
a ozdobila se nezvykle velkými šiškami hně-
dočervené barvy. Určení tohoto druhu stromu
nebylo jednoduché. Dvě šišky a větev
z vrcholu stromu ve výšce 10 m bylo vzato
jako vzorek pro určení druhu na lesnické fa-
kultě Mendelovy univerzity. Tam byla zřízena
skupina pro spolehlivé určení. Byla to nová,
dosud neznámá forma, nový kultivar uvede-
ného druhu, který si správci parků navzájem
měnili a doporučovali. Byla vysazena do vol-
ného, dobře viditelného prostoru, který však
byl určen pro golfové hřiště v parku. Po něko-
lika dnech jedle zmizela, zbylý pařez zamasko-
ván. Byl to počátek devastace parku a okolí,
které nám zanechali naši předkové jako vý-
znamnou a kulturně cennou památku. 

Milan Hrabovský

Drazí spoluobčané, v měsíci dubnu uplynulo
10 let od založení klubu FBC Slavkov, proto
vás chceme informovat o naší práci. Vznik
klubu oficiálně evidujeme v dubnu 2006, tehdy
pod původním názvem TJ FBC Sokol Slavkov,
odehrál tým mužů svůj první soutěžní zápas
sezony 2006/2007. Florbal byl v té době jeden
z nejrychleji se rozvíjejících sportů a začátky
v soutěžích byly, díky silné konkurenci, slo-
žité. Cíle byly jasné, získávat herní praxi a bu-
dovat členskou základnu, se zaměřením na
mládež. 

Největší zlom nastal v roce 2012, kdy ve-
dení, spolu se členy, rozhodlo o osamostatnění
klubu a vzniklo tak občanské sdružení, Spor-
tovní klub FBC Slavkov o.s. Tímto pomysl-
ným druhým začátkem přišel největší růst
Slavkovského florbalového klubu. Za ne-
dlouho přišel první viditelný úspěch, v podobě
vítězství v Jihomoravském přeboru mužů,
v sezoně 2013/2014. Naše cíle se od těch pů-

vodních nezměnily a v současnosti nám do-
spívá již druhá generace hráčů, kteří prošli do-
rostem a juniorskou soutěží. V současnosti
evidujeme 96 aktivních členů, z toho 66 tvoří
mládež do 18let. Jsme si vědomi vysoké kon-
kurence všech ostatních sportů a jsme za ni
upřímně rádi, protože nás nutí neustále se zlep-
šovat.

Cítíme, že v silné regionální konkurenci,
s velkými Brněnskými kluby, je důležité si
hráče vychovávat. Před třemi roky přišla na-
bídka od vedení ZŠ Komenského, zapojit se do
projektu třídy s rozšířenou výukou tělesné vý-
chovy. Tuto nabídku klub přijal a v průběhu
naší krátké spolupráce, již evidujeme první
úspěchy, 4. místo v celorepublikové školní
sportovní soutěži, pořádané AŠSK, které se
zúčastnilo přes tisíc školních družstev. Za
zmínku stojí i účast na turnaji Open game
2015, konaného každoročně v Brně, kde jsme
registrovali již tři mládežnická družstva.

Deset let slavkovského florbalu
V loňském roce jsme spustili mládežnický

florbalový kemp, pořádaný formou příměst-
ského tábora, a to nejen pro členy klubu, ale
pro všechny, které tento sport baví. Kemp se
uskuteční i v letošním roce, v termínu 18. až
21. července 2016. Zájemci najdou kompletní
informace na www.fbcslavkov.cz. Rovněž nás
potěšily pozitivní ohlasy na Vánoční turnaj,
který se konal na konci roku, proto je v plánu
jeho pokračování.

Závěrem děkujeme každému, kdo se za
uplynulých deset let podílel a podílí na rozvoji
klubu, ať jsou to hráči samotní, trenéři, ale i ro-
diče, sponzoři, město Slavkov u Brna a fa-
noušci, kteří nám vždy dokáží vytvořit
bouřlivou atmosféru. Tímto vás zveme na
malou oslavu našeho jubilea, která se usku-
teční v sobotu 7. 5. 2016, v hale ZŠ Komen-
ského, a to formou turnaje bývalých
a současných hráčů, rodičů a fanoušků.

vedení FBC Slavkov
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od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno 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 30. dubna 2016

Datum                                     hod.     akce/místo konání pořadatel

1. 5.          10.00   Oslava Svátku práce. Před filmem Domácí péče bude přednesen
                             projev k 1. máji. Vstupné dobrovolné. Kino Jas ve Slavkově ZO KSČM
1. 5.           15.30   Popelka Nazaretská. Kostelík sv. Jana Křtitele na Špitálce Divadelní spolek
5. 5.           17.00   Beseda Toulky českou minulostí. Divadelní sál ZS-A ZS-A
6. 5.           19.00   Hvězda – one woman show Evy Holubové. SC Bonaparte, předprodej IC                       ZS-A
7. 5.             9.00   1. májový turnaj žákyň ve volejbalu. Kurty ZŠ Tyršova DDM Slavkov
7. 5.             9.00   Výstava anglických ohařů. Zámecký park MSKAO, ZS-A

10. 5.     13–16.30   Den otevřených dveří ZUŠ. Zámecký park ZUŠ F. France
12. 5.           18.00   Absolventský koncert. Sál ZUŠ ZUŠ F. France
13. 5.     13–17.00   Talentové zkoušky. Budova ZUŠ ZUŠ F. France
14. 5.     od 17.00   Koncert Mňága a Žďorp. (The Blu’Ravens, The Firearms), dvůr pivovaru Slavkov. pivovar
14. 5.           17.00   Z operety do operety – koncert J. Strauss Orchestru. Historický sál zámku
                               předprodej vstupenek: IC Slavkov u Brna Spol. Johanna Strausse, ZS-A
19. 5.           16.00   Vernisáž výstavy Co se děje v trávě. Zámecké kasematy KC Korálky
19. 5.           17.00   Vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Sál SC Bonaparte ZUŠ F. France
20. 5.                       Suicidal Night Tropy (Noční přejezd). SC Bonaparte Austerlitz Adventure
21. 5.  8.30–18.00   Prezentační výstava ušlechtilých koček. SC Bonaparte Moravia Cat Club
21. 5.                       Výlet do lanového centra. Pro děti 10–12 let. Přihlášky do 12. 5. DDM Slavkov u Brna
24. 5.           17.00   Slavkov a řád německých rytířů. Přednáška prof. Mgr. Libora Jana, Ph.D.
                               Rubensův sál zámku ZS-A
27. 5.     18, 19, 20   Škola čar a kouzel – kostýmované prohlídky zámku                                                   ZS-A

Výstavy (přístupny souběžně s provozem zámku)
        24. 3. – 25. 9.   600 let od udělení znaku města (výstava k výročí města) ZS-A
        24. 3. – 12. 6.   Mudlům vstup povolen (sběratelská výstava o Harry Potterovi) ZS-A
       24. 3. –  5. 6.   Výstava fotografií Jiřího Salika Slámy a prodejní výstava šperků Ilony Láníkové ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – KVĚTEN 2016

Fotbal v květnu
V měsíci květnu budou sehrána na měst-

ském stadionu následující mistrovská utkání:
A mužstvo – I.B JmKFS

So 14. 5. 16 h. Slavkov A–Rousínov B
So 28. 5. 16 h. Slavkov A–Vyškov B

žáci – OP Vyškov
So 21. 5. 13.45 h. Slavkov–Kobeřice

st. přípravka – OS Vyškov
So  7. 5. 10 h. Slavkov–Vícemilice
So 21. 5. 10 h. Slavkov–Rousínov
So 25. 5. 17 h. Slavkov–Zbýšov rs

Veškeré další info k turnajům a klubu na-
jdete na www.beachvolleyballcz.cz.

Pro ty z vás, kteří by jste si chtěli zahrát dříve
než teploty dosáhnou tropických hodnot, zaha-
jujeme sezónu od 29. dubna. Kurty si můžete
rezervovat u správce kurtů na tel. 728 210 189. 

Na setkání s vámi se těší
SK Beachvolleyball Slavkov

Beachvolejbal v roce 2016
Vážení čtenáři a příznivci beachvolejbalu,

chtěli bychom vás informovat o novinkách
v našem klubu a současně pozvat na turnaje, je-
jichž termíny naleznete níže v tomto článku.

Nejvýznamnějším turnajem se v letošním
roce stane MEZINÁRODNÍ TURNAJ
SUPER CUP 2016 v kategorii mužů a žen
(15.–17. července). Z této akce bude ČT
SPORT vysílat přímé přenosy. Přidělení takto
významného turnaje je důkazem spokojenosti
ABV s prací organizátorů a výbornou diváckou
kulisou, jež dokáží naši diváci vytvořit.

Dalšími turnaji je prázdninová série Gala
Cup 2016, jež je v kategoriích muži, ženy
a mixy určena pro amatérské hráče.

Pro nejmenší je připraven turnaj v mini -
beachvolejbale (středa 29. června) a bezplatné
pravidelné středeční tréninky (červen, červe-
nec a srpen).

Pro velký zájem o dětské příměstské kempy
jsme letos rozšířili jejich počet a nově vytvořili
dvě věkové kategorie (8–11 a 11–15 let).

V sobotu 26. března se v Opavě konala další
soutěž Českého poháru v zimním plavání. V še-
stistupňové vodě se devět plavců Fidesu Brno
umístilo do pátého místa na tratích 1000 m,
750 m, 500 m a 250 m. Ve svých věkových ka-
tegoriích si výborně vedly i slavkovské závod-
nice. Helenka Pavézková zvítězila na trati
750 m časem 17:02 minut, Vlaďka Fialová ve
stejném závodě obsadila třetí místo v čase
18:49 minut. Nejúspěšnější byla opět Jana Ma-
tuštíková. Na nejdelší, kilometrové trati si
časem 21:29 minut vybojovala druhé místo za
svou oddílovou kolegyní Zuzkou Kouřilovou. 

Zuzka Kouřilová má za sebou úspěch na bře-
znovém mistrovství světa v zimním plavání v ru-
ském Ťumeni. Ve vodě 0 °C získala dvě

bronzové medaile na tratích 200 m a 450 m
a spolu s jedenácti dalšími českými plavci se za-
sloužila o zisk dvou zlatých, jedné stříbrné a čtyř
bronzových medailí. Na šampionát se sjeli
plavci ze 42 zemí. Počtem získaných medailí se
naši závodníci umístili na vynikajícím sedmém
místě a svými výkony jen potvrdili vysokou úro-
veň českého zimního plavání. 

V Českém poháru čekají plavce ještě dva zá-
vody. V sobotu 2.dubna v krásném prostředí
lomu Rumchalpa u Nové Paky, závěr sezóny
9. dubna si vzali na starost členové oddílu TJ
Haná Prostějov v Záříčí u Chropyně. Bude to
důležitý závod, neboť právě tam ještě může
dojít ke změnám v pořadí a celkovém umístění
jednotlivců i oddílů. S. Matuštík

Závěr sezony ZP se blíží...
Mňága a Žďorp

Zveme vás na koncert valašsko-meziříčské
skupiny Mňága a Žďorp, který se koná v so-
botu 14. května na dvoře Slavkovského pivo-
varu. Vstupenky jsou k dostání v restauraci
pivovaru. Cena předprodeje 190 Kč.

Časový harmonogram:
• areál otevřen od 17 hodin
• 18 h. The Blu’Ravens
• 20 h. The Firearms
• 22 h. Mňága a Žďorp.

Vzpomínková akce
Zveme vás na Vzpomínkovou akci u příle-

žitosti výročí osvobození, která se uskuteční
v neděli 8. května v 10 hod u pomníku Jiřího
Jírovského u Zlatého jelena. Odjezd autobusu
v 8.30 hod. z parkoviště na ulici B. Němcové
ve Slavkově u Brna.

Kemp pro děti • Foto: archiv BV



Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna, Tel.: 544 227 177, 602 758 367

Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

www.rumpova.cz

Robotické sekačky Husqvarna Automower® zvládnou posekat 
různé trávníky. Poradí si se svahy až 45 %, jak s rozlehlými, tak 
s členitými zahradami. Tichý chod, GPS navigace, minimální po-
žadavky na údržbu a skvělé výsledky sekání. Váš trávník bude 
prostě perfektní.

Naše sekačky na trávu jsou výkonné, kompaktní a pohodlně se s nimi zachází. Potěší vás rovněž 
řada chytrých funkcí, které usnadňují práci. Vyměňte úmornou dřinu za procházku zahradou.

  Rádi předvedeme!
Chcete vyzkoušet, jak seká 
Husqvarna Automower®? 
Napište nám na adresu: 
automower@cz.husqvarna.com

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Kompaktní rozměr a nízká hmotnost předurčují tento model pro menší 
a rovné zahrady s nižším množstvím překážek.

 Plocha: 600 m2 +/– 20 %

 Sklon: až 25 %

Akční cena: 33 990 Kč
Běžná cena: 35 990 Kč

Měsíční splátka: 1 699 Kč1)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Výkonná robotická sekačka vhodná pro náročné plochy a svahy. Vyhne 
se překážkám, jako jsou např. stromy, keře, záhony.
Funkce automatické detekce úzkých pasaží a časovač dle počasí.

 Plocha: 2200 m2 +/– 20 %

 Sklon: až 45 %

Akční cena: 61 690 Kč
Běžná cena: 64 990 Kč

Měsíční splátka: 3 084 Kč1)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Zvládá náročné plochy s užšími průchody a mírné svahy. Vhodný pro 
středně velké zahrady s nižším počtem překážek.

 Plocha: 1500 m2 +/– 20 %

 Sklon: až 40 %

Akční cena: 52 290 Kč
Běžná cena: 54 990 Kč

Měsíční splátka: 2 614 Kč1)

HUSQVARNA LC 356V / LC 356 AWD
Robustní sekačky s výkonným motorem 
a snadným startováním. Tři metody sekání: 
sběr do koše, mulčování BioClip a boční výhoz. 
Model LC 356 AWD s pohonem všech kol.

 Motor Honda, objem válce 160 cm³, šířka 
sekání 56 cm, výška sekání 32–108 mm / 
38–108 mm, objem koše 68 l.

Akční cena: 14 990 Kč / 19 590 Kč
Běžná cena: 15 950 Kč / 21 290 Kč

Měsíční splátka: 749 Kč / 979 Kč1)

HUSQVARNA 247S / 247SP
Sekačky s vlastním pohonem. Ergonomická rukojeť, snadné nastavení 
výšky sečení. Sběr a zadní výhoz posečené trávy. Model 247SP je vybaven 
výkonnějším motorem Briggs & Stratton 575EX.

 Motor Briggs & Stratton, objem válce 125 cm³/140 cm³, šířka sekání 
47 cm, výška sekání 25–75 mm, objem koše 55 l.

Akční cena: 11 290 Kč / 12 690 Kč
Běžná cena: 11 990 Kč / 13 490 Kč
Měsíční splátka: 564 Kč / 634 Kč1)

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Univerzální a praktický kultivátor pro práci v zahradě. 

 Motor Honda OHV, objem válce 25 cm³, šířka záběru 24 cm, 
hmotnost 12 kg.

Akční cena: 12 990 Kč
Běžná cena: 14 190 Kč

Měsíční splátka: 649 Kč1)

HUSQVARNA LC 353V
Sekačka se skvělými výsledky sekání trávy 
díky technologii AFTech™. Odolná konstrukce 
a pohodlné ovládání rychlosti s funkcí 
AutoWalk™2.

 Motor Briggs & Stratton, objem válce 
163 cm³, šířka sekání 53 cm, výška sekání 
25–75 mm, objem koše 60 l.

Akční cena: 15 990 Kč
Běžná cena: 16 990 Kč

Měsíční splátka: 799 Kč1)

HUSQVARNA LC 348V / LC 348VI
Sekačky se sběrem nebo zadním výhozem 
posečené trávy. Unikátní technologie AFTech™. 
Sekačka LC 348VI je vybavena funkcí INSTART 
pro snadné startování.

 Motor Briggs & Stratton, objem válce 
163 cm³, šířka sekání 48 cm, výška sekání 
25–75 mm, objem koše 60 l.

Akční cena: 14 590 Kč / 16 550 Kč
Běžná cena: 15 490 Kč / 17 590 Kč

Měsíční splátka: 729 Kč / 827 Kč1)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Perfektní volba pro komplexní a členité zahrady. Automatická detekce 
úzkých pasáží, časovač dle počasí a GPS asistovaná navigace.

 Plocha: 3200 m2 +/– 20 %

 Sklon: až 45 %

Akční cena: 75 590 Kč
Běžná cena: 79 490 Kč

Měsíční splátka: 3 779 Kč1)

NOVINKA

NOVINKA

KOMPAKTNÍ KULTIVÁTOR 
PRO PÉČI O VAŠI 
PŮDU

ROBOTICKÉ SEKAČKY HUSQVARNA SEKAČKY NA TRÁVU HUSQVARNA

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY HUSQVARNA MOTOROVÉ PILY HUSQVARNA



Dělejte si radost novým autem častěji! Se službou ŠKODA Bez starostí můžete mít každé 2 nebo 3 roky úplně nový vůz 
ŠKODA Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Yeti či Superb. Bez akontace a bez starostí od nás odjedete autem 
s klimatizací, metalickým lakem, koly z lehké slitiny, rádiem s Bluetooth, kompletním pojištěním, servisem a sadou zimních 
kol včetně přezutí – a to za cenu již od 5 299 Kč na 36 měsíců. Objevte celou nabídku na www.skodabezstarosti.cz nebo 
se s ní seznamte přímo u nás.

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00  Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN s.r.o.”). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u smluvního partnera ŠKODA 
a ŠkoFIN s.r.o. nebo na webových stránkách skodabezstarosti.cz. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

Vozy ŠKODA bez akontace, 
bez starostí, snadno.

MÁME 
PRO VÁS 
NOVÉ  !

skodabezstarosti.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01  Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:


