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Třikrát větší investice
Vážení spoluobčané, je mojí povinností

a zároveň ctí vás informovat o závěrečném
účtu města za rok 2016, který je třeba před-
ložit do zákonné lhůty v polovině roku
2017. Z výsledků finanční analýzy vy-
plývá, že schodek rozpočtu 2017, který
loni prosincové zastupitelstvo schválilo, je
pokrytý. Tímto se městské finance nedos-

távají do červených čísel a projekty, které byly pro letošek
schválené, mají zelenou.

A nekončíme jen touto dobrou zprávou. Díky tomu, že
jsme získali informaci o alokaci dvanáctimilionové dotace
na druhou etapu rekonstrukce atletického stadionu, můžeme
„ušetřené“ miliony investovat do dalších oblastí, které naše
město trápí. Zastupitelé totiž loni schválili rozpočet, který

Michal Boudný

(Pokračování na str. 3)

Dny Slavkova nabídnou
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Jarní trhy, které nahradily oblíbenou zahrad-
nickou výstavu, proběhly v sobotu 22. dubna

v zámeckém parku. I přes ne příliš přívětivé po-
časí přilákaly do parku stovky lidí.

Největší prostor letos zaujímali výrobci a ob-
chodníci s potravinami a různorodými pochuti-
nami a jejich nabídka byla bohatá. Lidé měli
možnost ochutnat například cukrovou vatu,
různé sladkosti, čerstvě mletou kávu, ale také
domácí klobásy.

Méně spokojení byli zahrádkáři, ovocnáři,
kaktusáři, alpinkáři nebo milovníci květin. Pro-
dejců nebo pěstitelů nabízejících své výpěstky
bylo velmi málo.

Nabídku zboží všeho druhu doplnila i pestrá
nabídka různých řemesel – hrnčířů, košíkářů,
šperkařů, pekařů, cukrářů, výrobců hraček
a dalších. V chladném počasí prochladlí náv-
štěvníci vyhledávali hlavně teplé občerstvení.

Jarní trhy
v zámeckém parku

Jarní trhy • Foto: 3x B. Maleček
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Uklízeli jsme Slavkov

Jarní trhy
v zámeckém parku

Jarní trhy • Foto: 4x B. Maleček
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(Dokončení ze str. 1) Další významnou akcí, kterou připravu-
jeme, byť možná pro naše nástupce, je využití
společenského centra Bonaparte. Tato bu-
dova, která je již po peripetiích s firmou Pre-
lax, s níž město budovu majetkově sdílelo,
plně v rukou Slavkova u Brna. Stav této
stavby je bohužel velice žalostný, a proto za-
stupitelé určili pracovní skupinu, která se za-
bývá využití prostor od sklepa až po půdu.
Rádi bychom do současných a nově zbudova-
ných prostor umístili knihovnu, která je v ža-
lostných podmínkách na zámku, dále městské
kino, které ročně vykazuje půlmilionovou
ztrátu a v neposlední řadě Základní umělec-
kou školu Františka France, která rovněž vy-
učuje v nevyhovujících podmínkách. V době
psaní úvodníku jsem celému pedagogickému
sboru ZUŠ nabídl prohlídku SC Bonaparte
a až po ní se učitelé shodli, že toto řešení se
zatím jeví jako nejlepší. Pokud zastupitelstvo
udělí projektu zelenou, začneme kromě vý-
kresů tím nejdůležitějším – počítáním, kolik
nás naše vize budou stát peněz. Věřím však,
že z racionálních analýz vyplyne, že spole-
čenské centrum Bonaparte po kompletním
využití dokáže také spousty financí, které
nyní platíme za provoz zmíněných institucí,
ušetřit.

A abychom nezůstali jen u velkých plánů
vyžadujících ještě mnoho úsilí. Zpět do aktu-
ální práce a přípravě na letní sezonu.

Těší mě, že slavkovské koupaliště, které
letos slaví 32 let, se kromě pokračujících

(pro jistotu) počítal s tím, že stadion bude do-
končený pouze z městských peněz. Suma su-
márum tak můžeme prohlásit, že se investice
do majetku města více než ztrojnásobily. Ně-
které projekty již odstartovaly, jiné budeme
rozjíždět.

S tímto vědomím proto nyní požádám ve-
dení města a následně i zastupitele o nemalou
částku na opravu chodníků a na zhotovení pro-
jektových dokumentací na rekonstrukci ulic
dle schválených priorit (podobnosti v článku
o zahájení oprav ve Slovanské ulici).

Rada města na své poslední schůzi rovněž
schválila konečnou podobu rekonstrukce Ko-
láčkova náměstí, které je bolavou patou v cen-
tru města. Občané se tak dočkají jasně
definovaných parkovacích míst, odpočinkové
plochy a především zeleně. Součástí rekon-
strukce bude také vybudování pomníku pa-
dlých a nezvěstných občanů našeho města
v období obou světových válek. Příští rok si
naše republika připomene sto let výročí zalo-
žení. Svět si připomene sto let od ukončení
Velké války. Domnívám se, že významnějšího
data tedy není. Naše město nemá pomník lid-
ského utrpení, který by byl Slavkovanům
a kolemjdoucím denně na očích. Přitom po-
dobné pietní místo vídáme v každé vesničce.
Vzpomínka je minimum, co pro padlé mů-
žeme udělat. V této souvislosti jsme podali
v loňském roce žádost o finanční spoluúčast
Ministerstva obrany.

Jarní optimismus
obměn technologie útrob bazénu dočká i her-
ních prvků pro nejmenší návštěvníky. Bude se
jednat o skluzavky ve dvou dětských bazé-
nech. Po letošní kontrole před napuštěním ba-
zénu jsem byl upozorněn na stále častější
problémy s keramickými obklady pláště ba-
zénu. Stav začíná být kritický a děsím se
částky za kompletní rekonstrukci, která se jeví
po třech desetiletích více než nutná.

Na závěr mi dovolte poděkovat slavkov-
ským divadelním ochotníkům za jejich stopa-
desátiletou práci pro město v kulturní sféře
a rád bych jim popřál do dalších let neuticha-
jící potlesk.

Poděkování patří také všem lidem, kteří se
sešli na akci „Ukliďme Česko“, a přispěli tak
svoji prací a svým časem k likvidaci více než
tří tun odpadků v našem nejbližším okolí.

A v neposlední řadě si vás dovolím již
nyní pozvat na Dny Slavkova, které se budou
konat první červnový víkend. Program letos
nebude ve znamení krále Václava IV., ale
bude zaměřen na naše město, naše občany
a na spolky, které u nás dlouhodobě fungují
a přináší tak občanům náplň a možnost
smysluplného trávení volného času. I jim
patří velký dík. Proto doufám, že díky prv-
nímu ročníku Miniveletrhu zájmových orga-
nizací se nám podaří vytvořit prostor, kde
všichni uvidíme, jak inspirativní a aktivní
občané žijí v tomto městě.

Michal Boudný,
starosta města

V sobotu 8. dubna proběhla již potřetí ve
Slavkově u Brna akce společného úklidu čer-
ných skládek a nepořádku na celém katastru
našeho města. Do akce se zapojili členové re-
gistrovaných spolků města a také dobrovolníci
z řad obyvatel. Členové jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů Slavkov vyčistili příkopy
kolem silnice v serpentinách a Frédskou cestu.
Slavkovský ochranářský spolek uklidil těleso
obchvatu od čerpací stanice Tenryu směrem
k mostu přes obchvat a zároveň i lokalitu 13
jezer. Děti z římskokatolické farnosti posbíraly
nepořádek v oboře. Rybáři obešli tok Litavy
od Hodějic po Šestisplav a uklidili také nepo-
řádek kolem velkého a malého rybníka. Mys-
livci zlikvidovali černou skládku pneumatik

u vážanského vodojemu a vyčistili část re-
mízků v honitbě. Zámecký park si vzali za své
uklidit zaměstnanci městského úřadu a Zámku
Slavkov – Austerlitz. 

Ve stejný den proběhla i železná sobota, kdy
členové Junáku Slavkov sváželi starý železný
šrot po celém městě. Dopředu provedli pracov-
níci Cestmistrovství Slavkov vyčištění úseku
od sjezdu u cukrovaru na obchvat směrem na
Bučovice. Do této celorepublikové akce se za-
pojilo 66 dospělých a 38 dětí. Celkem bylo se-
sbíráno 840 kg pneumatik a 2350 kg směsného
odpadu (železný šrot neuveden). Všechen
odpad byl prostřednictvím Technických služeb
převezen k uložení zdarma u společnosti Re-
spono, a. s. na skládku do Kozlan. Za mate-

Uklízeli jsme společně Slavkov
riální podporu poděkuji společnosti Povodí
Moravy, s.p., Motoklubu Austerlitz a městu
Slavkov u Brna. Velké poděkování patří přede-
vším všem těm, kteří se úklidové akce zúčast-
nili a napomohli tak částečně očistit naše
město, jeho krajinu a přírodu. Organizátoři ce-
lorepublikové akce zatím registrují přes 70 000
dobrovolníků. Na 1750 místech v České re-
publice bylo doposud sesbíráno 1080 tun od-
padu. Tato čísla ještě nejsou konečná a již nyní
svědčí o faktu, že ne všem je okolní příroda,
životní prostředí a čistota našeho města lho -
stejná. Velmi potěšitelná a chvályhodná je i ne-
malá účast mládeže. Jejich snaha bude oceněna
diplomem od pořadatelů a starosty našeho
města. Za TSMS Petr Zvonek

Příprava koupaliště na sezonu • Foto: 2x M. Boudný
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

1. RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku – Technické služby města Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2016 v před-
loženém znění.

2. RM schvaluje výsledek hospodaření v předloženém
znění - Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková
organizace – výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 272
874,97 Kč.

3. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku v před-
loženém znění – Technické služby města Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace – převod do rezervního fondu ve výši
272 874,97 Kč.

4. RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku – Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková or-
ganizace k rozvahovému dni 31.12.2016 v předloženém
znění.

5. RM schvaluje výsledek hospodaření v předloženém
znění – Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace –
výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 416 240,81 Kč.

6. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku v před-
loženém znění – Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková or-
ganizace – převod do fondu odměn ve výši 200 000,00 Kč,
převod do rezervního fondu ve výši 216 240,81 Kč.

7. RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku - Základní škola Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.
12. 2016, v předloženém znění.

8. RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku - Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2016 v předloženém znění.

9. RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku – Mateřská škola Zvídálek, příspěvková or-
ganizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016
v předloženém znění.

10. RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku  – Základní umělecká škola Františka France,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, sestavenou k roz-
vahovému dni 31. 12. 2016 v předloženém znění.

11. RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
účetní závěrku – Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2016.

12. RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016
v předloženém znění:

a) Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace – výsledek hospoadření za rok 2016 ve výši
665 958,54 Kč

b) Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková or-
ganizace - výsledek hospoadření za rok 2016 ve výši 297
796,89 Kč

c) Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace - vý-
sledek hospoadření za rok 2016 ve výši 100 347,52 Kč

d) Základní umělecká škola Františka France, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace – výsledek hospoadření
2016 ve výši 187 643,87 Kč

e) Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace – výsledek hospoadření za rok 2016 ve výši 437
096,05 Kč

13. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
v předloženém znění takto:

a) Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace - převod do rezervního fondu ve výši 665
958,54 Kč

b) Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková or-
ganizace – převod do rezervního fondu ve výši 297
796,89 Kč

c) Mateřská škola Zvídálek, příspěvková organizace - pře-
vod do rezervního fondu ve výši 100 347,52 Kč.

d) Základní umělecká škola Františka France, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace – převod do rezervního
fondu ve výši 107 643,87 Kč a převod do fondu odměn ve
výši 80 000 Kč.

e) Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace – převod do rezervního fondu ve výši 437 096,05 Kč.

14. RM provádí v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. 227/14/ZM/2016 ze dne 12. 12. 2016 následující
rozpočtové opatření v předloženém znění.

15. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním zá-
měru prodeje části pozemku parc. č. 2847/1 ostatní plocha –
zeleň v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 40 m2.

16. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby sjezdu s Ivonou Kap-
pelovou a Ing. Jakubem Novákem, na pozemku města
Slavkov u Brna parc. č. 3750/79 v k. ú. Slavkov u Brna před
rodinným domem na pozemcích parc. č. 3750/91, 3750/136
v k. ú. Slavkov u Brna.

17. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby sjezdu pro RD
č. p. 474 na parc. č. 1411 na pozemku města Slavkov u Brna
parc. č. 1341 v k. ú. Slavkov u Brna

18. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby prodloužení proti-
hlukového valu a stavby nové protihlukové stěny v jeho
koruně se společností KALÁB – stavební firma, spol. s r.o.,
Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, IČ: 49436589, na pozemcích
města Slavkov u Brna parc. č. 354/4, 354/5, 354/30 v k. ú.
Slavkov u Brna ke stavbě obytné zóny Zelnice.

19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke stávající ná-
jemní smlouvě, jejiž předmětem bude pronájem části po-
zemku parc. č. 694 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 70 m2

se společností STANAM – stavebniny Lubomír Minařík, síd-
lem Špitálská 730, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 15243761,
jehož předmětem je prodloužení doby nájmu a to do 30. 4.
2017 za nájemné ve výši 50 Kč/m2 za účelem uskladnění sta-
vebního materiálu.

20. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem
Ondřejem Bednářem, jejímž předmětem budou části po-
zemků parc. č. 2973/24; 2973/25; 2973/27; 2973/40, vše
ostatní plocha a pozemky parc. č. 2972/62 ostatní plocha,
2972/64 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 2500 m2 nacházející se v prů-
myslovém areálu ulice Topolová dle přiložené mapy za roční
nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok.

21. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském
pachtu na pozemek parc. č. 1798/3 orná půda v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 2173m2 nacházející se v lokalitě ulice Slo-
vanská s panem Zdeňkem Doupovcem, trvalým pobytem dle
přiložené mapy za roční pachtovné ve výši 4.004Kč/ha s vý-
povědní dobou 1 rok.

22. RM ruší své usnesení č. 1601/70/RM/2017 z 9. 1. 2017.
23. RM souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy

na dobu určitou, a to 10 let s Kynologickým klubem Pozořice,
sídlem Na Městečku 32, 664 07 Pozořice, IČ: 65341830 s vý-
povědní lhůtou 1 rok, jejímž předmětem bude užívání části
pozemku parc. č. 354/4 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 3700
m2 dle přiloženého zákresu za účelem zřízení oploceného
cvičiště pro psy za roční nájemné ve výši 3000 Kč. Údržbu
a náklady související s provozem cvičiště pro psy vykonává
a hradí nájemce.

24. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Mysli-
veckým spolkem Slavkov u Brna, sídlem Nerudova 269, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194, jejíž předmětem bude uží-
vání části pozemku parc. č. 5574 ostatní plocha a celého po-
zemku parc. č. 3122/16 trvalý travní porost, oba v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 8093 m2.

25. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 7. 5. 2013 uzavřené s panem Ing. Stanisla-
vem Drápalem, jehož předmětem bude zúžení předmětu
nájmu na pozemky parc. č. 5278; 5235/1 a parc. č. 5277/1
v k.ú. Slavkov u Brna nacházející se v lokalitě Spravedlnost
dle přiložené mapy. Účinnost dodatku č. 1 bude k 1. 1. 2018.

26. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Mysli-
veckým spolkem Slavkov u Brna, sídlem Nerudova 269, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 49408194 s účinností od 1. 1. 2018,

79. schůze RM – 3. 4. 2017
jejíž předmětem bude užívání pozemků parc. č. 5329; 5466;
5439; 5436; 5330; 5438 v k.ú. Slavkov u Brna nacházející se
v lokalitě Kozí hory dle přiložené mapy.

27. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky malého roz-
sahu 3. kategorie na dodávku sportovního vybavení na akci:
Rekonstrukce atletického oválu – Sportovní vybavení dle
předložené zadávací dokumentace.

28. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na zajištění
vzdělávání v rámci projektu: Otevřené a transparentní město
dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.

29. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 18. 3. 2013 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Petrou Zaoralovou, obsahu-
jícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
31.03.2018 za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.

30. RM souhlasí s užíváním veřejného prostranství roz-
sahu 2 x 3 m před prodejnou Zahrádkářské prodejny, Mgr.
Šárka Valnohová, Koláčkovo nám. 720, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 68359756 v období od 1. 4. 2017–31. 5. 2017
k prodeji jarních sazenic.

31. RM nesouhlasí s umístěním označení banky MONETA
Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 -
Michle, IČ: 25672720 na fasádu budovy Palackého nám. 89
ve Slavkově u Brna dle předloženého návrhu.

32. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o vý-
půjčce ze dne 26. 3. 2012 uzavřené s příspěvkovou organi-
zací Technické služby města Slavkov u Brna, se sídlem
Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
70890471, v předloženém znění.

33. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o vý-
půjčce ze dne 26.3.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne
10.2.2014, ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.12.2016 uza-
vřené s příspěvkovou organizací Zámek Slavkov – Austerlitz,
se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ:00373320, v předloženém znění.

34. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu kupní
smlouvy na pořízení obrazu zámku s Eduardem Andrlou, Slo-
vákova 1259, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 72328711.

35. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru sociál-
ních věcí v roce 2016 v předloženém znění.

36. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti od-
boru životního prostředí za rok 2016.

37. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti ko-
mise pro životní prostředí za rok 2016.

38. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro za-
hraniční vztahy.

39. RM schvaluje poskytnutí celkové částky 10 500 Kč na
úhradu poplatku za pronájem hřiště ve Vyškově (25. 3. a 1.
4. 2017) z důvodu rekonstrukce stadionu ve Slavkově u Brna
spolku SK Slavkov u Brna, IČ: 42660467, dle přiložené žádosti
z položky č. 5169 ORJ 41, IR - Ostatní činnost místní správy.

40. RM stanoví s účinností od 1.5.2017 celkový počet za-
městnanců Městské policie Slavkov u Brna na pět.

41. RM schvaluje uzavření smlouvy s Michalem Pavlíčkem,
Rosovice 130, 26211, IČ:71682848, zastupujícího hudební
skupinu BSP zajišťující závěrečný hudební program Dnů Slav-
kova 3. června 2017.

42. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při výrobě
audiovizuálního díla a o jeho propagaci se společností Bio-
kovofilm s.r.o., se sídlem Jižní II 779/12, PSČ 141 00, Praha
4, IČ: 27075788, v předloženém znění.

43. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt v roz-
sahu uvedeném ve zprávě z výzvy 28.

44. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností poda-
ných na Městský úřad Slavkov u Brna za I. čtvrtletí roku
2017.

45. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné zakázky,
jejíž hodnota přesáhne 100 000 Kč bez DPH, na realizaci
oprav světel v učebnách a kabinetech.

46. RM bere na vědomí zajištění prázdninového provozu
Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace.

47. RM schvaluje převod části investičního příspěvku od
zřizovatele ze spoluúčasti na dotaci z OPŽP na pořízení
nádob na BRO na investiční dotaci na pořízení vodních
atrakcí na koupaliště v částce 241 000 Kč.
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Archiv starších vydání Slavkovského
 zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

80. schůze RM – 7. 4. 2017
1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením za-

stupitelstva města č. 227/14/ZM/2016 ze dne 12.12.
2016 rozpočtové opatření č. 23

2. RM schvaluje uzavření smlouvy č. 12248034 o při-
pojení k distribuční soustavě z důvodu připojení kame-
rového systému, se společností E.ON Distribuce, a. s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ:
28085400, zastoupenou společností E.ON Česká repub-
lika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6. IČ: 25733591, v před-
loženém znění.

1. RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanove-
ním § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, v platném znění a § 17 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů celoroční hospodaření města a zá-
věrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy nezávi-
slého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospoda-
řením s výhradou

2. RM ruší své usnesení č. 1724/76/RM/2017 ze dne
6. 3. 2017

3. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ
28085400, týkající se pozemků parc. č. 3332/4 a parc.
č. 3332/32, vše ostatní plocha parc. č. 3341/2 zahrada,
vše v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené
situace (stavba s názvem Slavkov, kabel NN Kovařík)
v předloženém znění.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti se společností Česká telekomuni-
kační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130
00 Praha 3 Žižkov, IČ: 04084063, zastoupená společností
Vegacom, a.s., sídlem Novodvorská 1010/4, Praha 4, IČ:
25788680, týkající se pozemků parc. č. 2498/1 ostatní
plocha a parc. č. 2213/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba

s názvem "VPIC Slavkov ul Slovanská") v předloženém
znění.

5. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo
na akci: „Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov
u Brna“ se společností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683
54 Otnice, IČ: 27713130 v předloženém znění.

6. RM doporučuje ZM schválit návrh obnovy veřejného
prostranství Koláčkovo náměstí dle předložené studie
z 14. 2. 2017, která je přílohou této zprávy označena „KE
SCHVÁLENÍ“.

7. RM souhlasí se zahájením veřejné zakázky na za-
jištění zhotovitele restaurátorského průzkumu na akci:
„Restaurátorský průzkum sochařské výzdoby v areálu
zámku Slavkov u Brna“ dle předložených zadávacích
podmínek.

8. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na veřejnou
zakázku na stavební práce na akci "Rekonstrukce ulice
Slovanská" byla předložena uchazečem Swietelsky sta-
vební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Ja-
hodová 60, 620 00 Brno IČ: 48035599.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku:
„Rekonstrukce ulice Slovanská“ se společností SWIETEL-
SKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Mo-
rava, Jahodová 60, 620 00 Brno IČ: 48035599 za
podmínky vydání pravomocného stavebního povolení.

10. RM schvaluje vytvoření pracovní skupiny pro jed-
nání s projektantem „Územní studie veřejných prostran-
ství rozvojových ploch bydlení S1a, S1b, S1c“.

11. RM schvaluje změnu v obsazení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
projektu OPZ "Otevřené a transparentní město" na zho-
tovitele „Strategie rozvoje města“ a „Strategie efektiv-
ního hospodaření“.

12. RM schvaluje změnu v obsazení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
projektu OPZ Otevřené a transparentní město na část
".Vzdělávání.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Re-
konstrukce elektroinstalace společných prostor bytového
domu Fügnerova č. p. 110, Slavkov u Brna, 684 01“ se

81. schůze RM – 18. 4. 2017
společností ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., Gargulákova
1647/34, Brno, 614 00, IČ: 47917059, v předloženém
znění.

14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 30. 4. 2013 k bytu č. 7, Bučovická 187,
Slavkov u Brna,

15. RM souhlasí s doplněním současného skutečného
počtu kontejnerů pro sběr barevného skla o 1 ks a uza-
vřením Dodatku ke smlouvě o nakládání s odpady – skle-
něné obaly se společností RESPONO, a.s., Cukrovarská
486/16, Vyškov-město, 682 01 Vyškov, IČ: 49435612 pro
dosažení souladu se skutečným stavem.

16. RM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti
odboru vnitřních věcí za rok 2016.

17. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru
obecní živnostenský úřad v roce 2016.

18. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke 4. Ko-
munitnímu plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
2015–2018.

19. RM bere na vědomí předloženou zprávu o plnění
4. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov
u Brna 2015–2018 a předkládá ji k projednání ZM.

20. RM schvaluje služební cestu Ing. Marie Jedličkové
ve dnech 19. 4.–22. 4. 2017 do města Zadar v Chor -
vatsku.

21. RM souhlasí se spolupořadatelstvím soutěže Pod-
nikatelka roku okresu Vyškov 2017.

22. RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3000 Kč
Okresní hospodářské komoře Vyškov, IČ: 60714948, Vy-
škov, Havlíčkova 342/7, PSČ 68201, na soutěž Podnika-
telka roku okresu Vyškov 2017.

23. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Če-
skému červenému kříži, Oblastní spolek, Lípová 364/82,
682 01 Vyškov, IČ: 00 426 393, ve výši 3000 Kč na výdaje
spojené s oceňováním bezpříspěvkových dárců krve.

24. RM schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky
Zámku Slavkov – Austerlitz ve výši 3431 Kč.

ního sucha v přírodě nebo na volném pro-
stranství oheň vůbec nerozdělávejte. 

• mějte u ohniště předem připravené dosta-
tečné množství vody k případnému uhašení,

• oheň nenechávejte ani chvíli bez do-
zoru, 

• děti by neměly být u ohniště ponechány
bez dozoru dospělé osoby,

• místo opusťte jen tehdy, až je ohniště
řádně uhašeno. 

Vypalování trávy
S příchodem jara někteří zahrádkáři místo

pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhra-
bání staré trávy a jejího kompostování, volí
jednodušší vypalování. Nejenže je toto počí-
nání nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru
a znečišťuje ovzduší. Navíc je vypalování trávy
zakázáno hned několika zákony a může být
také zakotveno i v obecně závazných vyhlá-
škách některých obcí. Za vypalování trávy
Vám může být uložena nemalá pokuta.

I přesto většina lidí nebezpečí, které vypa-
lování představuje, značně podceňuje. Věří, že
mají oheň pod kontrolou a nemůže se nic stát.
Na tento omyl již doplatila spousta lidí, kteří
při vypalování zemřeli nebo utrpěli vážná zra-
nění. Hrozí zde velké nebezpečí, že dojde
k rychlému a nekontrolovatelnému rozšíření
požáru i na další porost nebo objekty. Oheň se

při dobrých podmínkách dokáže šířit tak
rychle, že lidé nemají často nejmenší šanci na
danou situaci adekvátně zareagovat.

Pálení rostlinného odpadu
Mnozí lidé často také pálí na svých zahra-

dách rostlinný odpad. Toto pálení není zaká-
záno zákonem, ale je třeba se informovat na
obecním úřadě nebo úřadě příslušných
městských částí, kdy je pálení obecní vyhlá-
škou povoleno. Při pálení rostlinného odpadu
vždy dodržujte zásady bezpečného rozdělávání
ohně (viz výše). I když mají ze zákona povin-
nost ohlašovat pálení odpadů pouze podnika-
jící fyzické a právnické osoby, je vhodné
(v případě dlouhodobějšího pálení), aby tuto
skutečnost ohlásili i občané. Pálení klestí mů-
žete nahlásit pomocí internetového formuláře
(www.firebrno.cz/paleni-klesti). Na místě pá-
lení mějte u sebe mobilní telefon a jednoduché
hasební prostředky (lopatu, kbelík s vodou
apod.). 

Víc se dozvíte na www.krizport.cz nebo
www.chytre-blondynky.cz.

Za požárem v přírodě stojí ve většině pří-
padů člověk – ať už se jedná o úmyslné za-
pálení, nedbalost při zacházení s ohněm
nebo např. odhození nedopalku cigarety.
Jak se tedy v přírodě chovat, aby nedošlo ke
vniku požáru?

Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě
Chcete-li si ve zdraví užít příjemné opékání

špekáčků nebo stále populárnější „pálení čaro-
dějnic“, stačí dodržet základní pravidla, aby se
ze zábavy nestala tragédie. 

V první řadě pamatujte, že v lese lze rozdě-
lávat oheň jen na vyhrazených místech
a kouření je zcela zakázáno. Pokud tento
zákaz porušíte, můžete dostat pokutu do výše
15 000 Kč.

Jaká jsou základní pravidla pro rozdělávání
ohně v přírodě:

• místo pro ohniště by mělo být vzdáleno
nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné
vzdálenosti od budov a všech dalších hořla-
vých věcí (stoh slámy, suché listí, kořeny
stromů, větve apod.),

• ohniště bezpečně oddělte od okolního
prostředí - např. obložením kameny, obsypá-
ním pískem, vyhloubením zeminy apod.,

• k zapálení nebo udržování ohně v žádném
případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky,

• za silného větru nebo v období extrém-

H A S I Č S K Ý  Z Á C H R A N N Ý  S B O R  J I H O M O R A V S K É H O  K R A J E

Jak předcházet požáru v přírodě
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své kontrolní činnosti setkává s nedostatky.
Nejčastěji na označení chybí IČ a osoba odpo-
vědná za činnost provozovny.

Se zavedením elektronické evidence tržeb je
potřeba dbát i na označení provozovny (tzn.
místa, kde se běžně uskutečňují evidované
tržby) informačním oznámením podle zákona
č. 112/2016 o evidenci tržeb. Text informač-
ního oznámení je uveden v tomto zákoně
v § 25 odst. 2 písm. a) a písm. b). Působnost
k prověřování plnění povinností při evidenci
tržeb mají orgány Finanční správy ČR a Celní
správy ČR.

Taťána Pitáková,
odbor správních činností a živnostenského úřadu

Povinnost označení provozovny Územní studie bude definovat
 pozemky ve východní části města

Lokalita ve východní části města kolem
ulice Bučovická, určená v územním plánu jako
plocha pro bydlení, se dočká jasnějších kontur.
Zastupitelé města totiž nechali zadat územní
studii, která jasně definuje rozsah veřejného
prostranství s konkrétním využitím ploch. Po-
vinnost vypracovat územní studie ploch vy-
plývá z územního plánu. 

Město proto podalo žádost o poskytnutí až
devadesátiprocentní dotace z Integrovaného
operačního programu na pokrytí nákladů spo-
jených se vznikem tohoto dokumentu. Tento
dokument pomůže městu při rozhodování bu-
doucího vzhledu zástavby. Bude navrhnuta
uliční síť, plochy veřejné zeleně, trasy vedení
důležitých sítí infrastruktury a koncepce bu-
doucí zástavby. 

Územní studie se budou projednávat během
roku 2017 s tím, že do dubna příštího roku
musí být projednány, což je podmínkou pro-
placení dotace. vs

Živnostenský úřad připomíná podnikatelům
povinnost označení provozovny. Podle § 17
odst. 7 a 8 živnostenského zákona musí být
provozovna trvale a zvenčí viditelně označena
obchodní firmou nebo názvem nebo jménem
a příjmením podnikatele a jeho identifikačním
číslem. 

Provozovna určená pro prodej zboží nebo
poskytování služeb spotřebitelům musí být tr-
vale a zvenčí viditelně označena také jménem
a příjmením osoby odpovědné za činnost pro-
vozovny a prodejní nebo provozní dobou ur-
čenou pro styk se spotřebiteli. Ačkoli tato
povinnost byla v živnostenském zákoně zako-
tvena vždy, stále ještě se živnostenský úřad při

Vyhlášení soutěže je k 1. květnu 2017
a uzavření příjmu přihlášek k 1. srpnu
2016. Přihlášky je možno zasílat elektro-
nicky na info@ohkvyskov.cz, nebo poštou.

Došlé přihlášky vyhodnotí porota složená ze
zástupců OHK Vyškov, měst, úřadu práce
a vyhlášení výsledků proběhne v rámci podni-
katelské setkání OHK Vyškov 31. srpna 2017.

Přihlášku a další dokumenty ke stažení
naleznete na stránkách www.ohkvyskov.cz.

vs

Vyhlášení soutěže
Podnikatelka roku okresu Vyškov

Okresní hospodářská komora Vyškov vyhla-
šuje 4. ročník soutěže „Podnikatelka roku
okresu Vyškov 2016“. Přihlásit se můžou
všechny ženy splňující podmínky z okresu Vy-
škov. Podrobná pravidla jsou zveřejněná na
stránkách Komory, z těch nejdůležitějších jsou
například nutnost podnikání jako fyzická
osoba, uzavřená dvě účetní období či bezdluž-
nost. Soutěže se také nesmí zúčastnit ty pod-
nikatelky, které se umístily v předchozím
ročníku na stupních vítězů.

pletně opravený jižní břeh v délce cca 300
metrů. Stavební práce budou spočívat v do-
plnění erodovaného zemního materiálu, opev-
nění břehu lomovým kamenem a upravením
sklonu hráze včetně osázení břehu novým tráv-
níkem. Práce si vyžádají investici ve výši 1,5
milionu korun. Osmdesát procent hradí minis-
terstvo zemědělství, zbylých cca 300 tisíc
korun půjde z městské pokladny.

Žádáme občany, aby po dobu prací nevstu-
povali na staveniště. vs

Jižní břeh rybníka se opravuje
Ve velkém rybníce ve Slavkově u Brna je od

dubna přibližně o metr nižší hladina. Stavbaři
zde totiž začali opravovat jižní břeh, který je
v havarijním stavu a hrozila tak jeho další
eroze. Stavební práce začaly na začátku dubna
a budou trvat do července. Přestože do té doby
bude vody v rybníce méně, rybáři podél břehů
můžou lovit i nadále. Zrušeny byly pouze tra-
diční květnové rybářské závody, které se letos
uskuteční pouze v Bučovicích. 

Po skončení prací bude mít rybník kom-

Oznámení o konání
valné hromady

Podle § 22 odst. 1 zákona 449/2001 Sb.,
o myslivosti v platném znění, svolávám Valnou
hromadu Honebního společenstva Slavkov
u Brna. 

Den konání: sobota 20. 5. 2017 v 9 hodin.
Místo konání: Klubovna MS Slavkov

u Brna, Nerudova 269.
Program:

1. Zpráva honebního starosty za rok 2016
2. Zpráva o finančním hospodaření za rok

2016
3. Zpráva o výsledcích činnosti MS Slavkov

u Brna
4. Schválení účetní závěrky 
5. Informace o spolupráci mezi HS a MS Slav-

kov u Brna
6. Diskuse k přiloženým zprávám
7. Přijetí usnesení valné hromady
8. Závěr valné hromady

Petr Kostík, honební starosta

Slovanská ulice v úseku od křižovatky ulic
Bučovická a části ulice Ke Mlýnu bude na
podzim kompletně opravená. Obyvatelé se do-
čkají nejen nového povrchu silnice, ale také
chodníku a nových parkovacích stání. Se sta-
vebními pracemi se začne do konce května.
Stavbaři se budou v ulici pohybovat přibližně
pět měsíců. 

Oprava ulice se bude týkat téměř 350metro-
vého úseku od ulice Smetanova po Bučovickou
a části ulice U Mlýna. Kromě nových podloží
a asfaltu stavební firma vybuduje také 22 par-
kovacích stání a přebuduje také stávající chod-
ník na západní straně. Chodník se posune blíže
k vozovce, aby vznikl nový prostor pro zeleň
před fasádami domů. Samotný chodník bude ze
zámkové dlažby a kromě ulice Slovanská se do-
čkají nového zadláždění i v části ulice U Mlýna. 

Změnu pocítí i řidiči, kteří po rekonstrukci
budou projíždět přilehlou Smetanovou ulicí.
Po dokončení oprav bude totiž v celé Smeta-
nově ulici platit maximální povolená rychlost
30 km/hod. a na všech křižovatkách bude platit
přednost zprava. 

Stavební práce si vyžádají také úpravy ze-
leně. Vzniknou nové travnaté pásy a záhony
pro letničky. Několik stromů bude muset
v první fázi ustoupit, následně však budou vy-
sazeny nové.

Po dobu trvání stavby bude ulice kompletně
uzavřena, zajištěn bude pouze průjezd pro vo-
zidla záchranného systému. „Stavební práce si
samozřejmě vyžádají různá omezení jako na-
příklad ztížené podmínky pro svoz popelnic,
omezení parkování apod. Děkujeme proto za
trpělivost, která bude odměněna důstojně opra-

Slovanská ulice bude opravená.
Obyvatelé se dočkají lepší silnice i chodníku

venou ulicí,“ uvedl starosta města Michal
Boudný s tím, že městský úřad bude vlastníky
domů o podrobnostech o zahájení prací infor-
movat prostřednictvím dopisů doručených do
schránek a mobilním rozhlasem.

Ulice Slovanská patří k nejvíce poničeným
lokalitám města Slavkov u Brna. Zastupitelé ji
zařadili na seznam ulic, které potřebují prio -
ritně opravit. Mezi další komunikace zařaze-
ných na tento seznam patří náměstí
Malinovského (úsek Tyršova–Palackého ná-
městí–Kounicova), Jiráskova (úsek Malinov-
ského–Sadová), Havlíčkova, Polní (úsek
Lidická–ČSA), Nádražní (od křižovatky do
Sídliště Nádražní–hotel Florian), Koláčkovo
náměstí (úsek Slovákova–Brněnská) a nutné
opravy po rekonstrukci kanalizace v Dvořá-
kově ulici. vs



7SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU4/2017

bazénu s měřením na 50 a 1000 metrů. Stejná
akce se pak uskuteční poslední srpnovou ne-
děli, při níž můžou zjistit, zda pravidelný tré-
nink pomohl k lepším výsledkům. 

Letošní ročník městských slavností je obo-
hacený také o nedělní program. Na zámku
Slavkov – Austerlitz se uskuteční koncert Ko-
morního orchestru Arthura Nikische v rámci
Národního festivalu neprofesionálních komor-
ních a symfonických těles. Vstup na tento kon-
cert bude zdarma. 

Dny Slavkova se letos konají samostatně.
Svatourbanské hody se uskuteční o víkendu od
26. do 28. května. vs

Dny Slavkova nabídnou program pro každého
Koncert konzervatoře Brno pod širým

nebem, dětské odpoledne, posezení u cimbálu.
Řemeslný jarmark, vystoupení dětských i za-
hraničních folklorních souborů a vystoupení le-
gendární skupiny BSP v čele s Radkem
Balážem, Kamilem Střihavkou a Michalem Pa-
vlíčkem. Nejen tak bude vypadat program Dnů
Slavkova, které se letos uskuteční v termínu od
čtvrtka 1. do neděle 4. června. Většina akcí
bude přístupná zdarma. 

Dny Slavkova odstartuje dechová a bicí
sekce Konzervatoře Brno ve čtvrtek 1. června
v 19 hodin na pódiu před radnicí na Palackého
náměstí. Na nádvoří Panského domu se zase
můžete ponořit do příběhu Manon Lescaut za-
baleného do nádherných veršů Vítězslava Ne-
zvala. Dramatické čtení v podání Divadelního
spolku Slavkov se odehraje od půl deváté večer. 

Pátek pak bude patřit zejména dětem a mi-
lovníkům folkloru a dobrého vína. V zámeckém
parku se od 15 hodin uskuteční dětské odpo-
ledne s dětskými atrakcemi, soutěžemi a stánky.
Noční program se pak odehraje na nádvoří Pan-
ského domu za doprovodu cimbálové muziky
s ochutnávkou vín od moravských vinařů. 

Ani letos nebude chybět představení míst-
ních farmářů a řemeslníků. Na Palackého ná-
městí se uskuteční jarmark, který bude
organizovaný v podobném duchu jako loni –
desítky dřevěných stánků rozložených od
spodní části Palackého náměstí až po radnici. 

Souběžně s jarmarkem se v 9.30 h. otevře
také program na centrálním pódiu. Tradičně se
uskuteční pod mottem „Slavkov baví Slavkov“
– představí se dětské soubory, zájmové organi-
zace i formace z partnerských měst jako je na-
příklad polský Sławków nebo chorvatský Pag. 

Od 15 hodin vedení města ocení nejúspěš-
nější sportovce roku 2016 a vyzdvihne osob-
nosti podílející se na rozvoji zájmových
organizací. „Letošní ročník Dnů Slavkova se dá
také charakterizovat podtitulem „Děkujeme za
vaši aktivitu“. Jsme si totiž vědomi toho, že
naše město má nebývalý počet aktivních zá-
jmových organizací, díky nimž nejen děti a se-
nioři tráví smysluplně svůj volný čas. Proto
jsme se letos rozhodli poskytnout ještě více
prostoru pro jejich prezentaci,“ uvedl starosta
města Michal Boudný. 

Kromě prezentace na pódiu se můžou zá-
jmové organizace – od sportovních klubů po
chovatelské spolky – představit na miniveletrhu
zájmových aktivit, který se uskuteční od 10 do
15 hodin v sále SC Bonaparte. „Smyslem této
akce bude představení nejen aktuální činnosti,
ale zejména oslovení nových členů, jež po
prázdninách budou hledat vyžití,“ uvedla
místostarostka města Marie Jedličková. 

Vrcholem odpoledního programu pak bude
hodinový koncert skupiny BSP, což je zkratka
příjmení Baláž, Střihavka a Pavlíček. Legen-
dární skupina vystoupí od 22 hodin. 

Návštěvníci Dnů Slavkova však nemusí zůstat
pouze u pódia na náměstí. Živo bude i na zámku,
kde se od 10 do 16 hod. uskuteční kostýmované
prohlídky v podání divadelního spolku Per
Vobis. Dům dětí a mládeže spolu s místními Ju-
náky také pořádá tradiční dětské dopoledne
v parku s názvem Z pohádky do pohádky. 

V sobotu si na své přijdou také sportovci.
Slavkovští otužilci z plaveckého klubu Fides
Brno lákají příznivce tohoto vodního sportu do

Letošní ročník Dnů Slavkova bude oboha-
cený o setkání se zahraničními partnery města.
Slavkov u Brna je totiž nositelem projektu „Ev-
ropa je vše, co potřebujeme“, na jehož pozadí
se uskuteční setkání a vystoupení souborů
z partnerských měst jako je polský Sławków
a chorvatský Pag. K příležitosti připomenutí tři-
ceti let družby do Slavkova u Brna zavítá také
delegace z francouzského města Darney. Po-
zváni jsou také zástupci slovenských Lehnic.  

Díky projektu, který spolufinancuje evrop-
ský fond „Evropa pro občany“, se může usku-
tečnit nejen setkání zahraničních partnerů, ale
také doprovodný program Dnů Slavkova zamě-
řený na edukaci evropských témat. 

Žáci slavkovských škol i veřejnost jsou
v pátek 2. června od 9.15 hod. zváni do kina
Jas, kde se uskuteční přednáška experta na ev-

ropský pracovní trh Stijna Croese. V sobotu
3. června od 11 hodin se v zámeckých konír-
nách a v informačním centru uskuteční beseda
s lidmi pomáhajícími v uprchlických táborech.
Diskuse je spojená s vernisáží výstavy Pomá-
háme lidem na útěku mapující práci 4000 čes -
kých dobrovolníků v utečeneckých táborech na
tzv. balkánské trase. Výstava bude v infocentru
přístupná do konce měsíce. 

Program pamatuje i na seniory, kteří jsou
zváni od 13 hodin na radnici, kde se uskuteční
aktivační odpoledne nazvané Hrátky s pamětí. 

Díky projektu se uskuteční i další aktivity
jako například miniveletrh zájmových organi-
zací, dětské odpoledne v parku, řemeslný jar-
mark či kulturní vystoupení zahraničních
souborů. Projekt je spolufinancovaný v rámci
programu EU „Evropa pro občany“. vs

Dny Slavkova obohatí partnerská města

a Policie ČR. Následně byla tato vyhláška vy-
věšena 10 dní předem na úřední desce a do-
pravní značení bylo rozmístěno sedm
kalendářních dní dopředu. 

Mnozí řidiči zmiňovanou značku „Zákaz za-
stavení“ neznají a její význam nerespektují. Je-
likož nemáme potřebnou strojní techniku,
objednali jsme zametací vůz u SÚS cestmi-
strovství Slavkov za fakturovanou částku
12 000 Kč. Na činnosti se podílelo celkem
dvacet pracovníků. Bohužel se nepodařilo pro-
vést úklid v takové míře, jak bylo naplánováno,
a to pouze z jednoho zásadního důvodu. Ne-
ukáznění řidiči a majitelé dotčených vozidel
nerespektovali umístěné značky a veřejnou vy-
hlášku. K hlubšímu zamyšlení vybízí skuteč-
nost, že na prosincové vzpomínkové akce
uzávěru občané akceptují a na úklid prašného
města ignorují. Za TSMS Petr Zvonek

Blokové čištění komunikací
Vážení spoluobčané. Určitě jste postřehli, že

se v těchto dnech ve Slavkově provádí čištění
komunikací po zimním období. K tomuto
úklidu umisťujeme svislé dopravní značení pro
zákaz zastavení na daný konkrétní den. Na ne-
děli druhého dubna jsme naplánovali kom-
pletní úklid Palackého náměstí, ulici
Fügnerovu a Husovu. Právě neděle se jevila
jako nejvhodnější den na tuto činnost jinak
značně frekventovaného náměstí a přilehlých
ulic. Pro takovou uzávěru je zapotřebí zpraco-
vat projekt na umístění dopravních značek,
dále za správce místních komunikací, jimiž
jsou Technické služby, podat žádost o vyjá-
dření k přechodné úpravě provozu ve věci blo-
kového čištění a veřejnou vyhláškou vydat
oznámení o návrhu opatření obecné povahy na
dočasný zákaz stání silničních vozidel. Tuto
agendu pro TS zpracoval silniční správní úřad

K. Střihavka ve Slavkově • Foto: R. Lánský

Palackého náměstí v neděli 2. dubna ráno • Foto: P. Zvonek
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Oprava domu s pečovatelskou službou začala
Dům s pečovatelskou službou v Polní ulici

již brzy změní svou tvář. Od poloviny dubna na
něm totiž začali pracovat stavbaři, kteří prove-
dou kompletní opravu a zateplení fasády, bal-
konů i poničených klempířských prvků. Práce
budou probíhat po dobu čtyř měsíců – do srpna. 

Rekonstrukce si sice vyžádá stavební ruch,
obyvatel domu by jej však neměli dramaticky
pocítit. Většina prací bude probíhat z lešení,
součinnost bude potřebná pouze při zpřístup-
nění balkónů. 

Dům pro seniory postavilo v roce 1996
město Slavkov u Brna a jeho rekonstrukce se
bude plně hradit z městského bytového fondu.
Náklady akce jsou vyčísleny na téměř 5 mili-
onů včetně DPH.

V domě s pečovatelskou službou se nachází
62 bytů. Sídlí zde také pobočka Charity zabez-
pečující sociální služby. Jsou zde také prostory
pro klub seniorů. Investicí do opravy fasády
město předpokládá až dvacetiprocentní úsporu
energií. vs

Vedení města již delší dobu zvažovalo po-
třebu pořídit strategický dokument, který bude
jasně definovat cíle, priority a konkrétní opa-
tření pro rozvoj města. Doposud tento doku-
ment chyběl, nyní může město Slavkov u Brna
pro jeho pořízení využít prostředky z ESF
(Evropského sociálního fondu). „Chtěli by-
chom se zaměřit na tři prioritní osy – rozvoj
města, efektivní hospodaření a posílení pro-
fesionální úrovně pracovníků veřejné
správy,“ uvedla Marie Jedličková, místosta-
rostka města Slavkova u Brna. 

Tento dokument bude vycházet z analýzy
současného stavu. Do jeho tvorby se pod ve-
dením specializovaných firem zapojí zastupi-
telé, zaměstnanci úřadu a veřejnost. Zároveň
bude objektivním podkladem pro snižování
nákladů, zvýšení veřejné kontroly a zefektiv-
nění hospodaření města. „Osobně si myslím,
že zatím nejsou v našem městě optimálně

zapojeny zájmové skupiny široké veřejnosti
k tomu, aby se ve společné synergii rozvíjel
potenciál města. Chybí nám například i dlou-
hodobý plán, který by optimalizoval nakládání
s majetkem a spousta dalších věcí, které mů-
žeme díky tomuto projektu řešit. Odborným
a nezávislým šetřením se dostaneme ke klíčo-
vým informacím, které nám nyní zůstávají
skryté, nebo naopak  máme informací tolik, že
je obtížné s nimi objektivně pracovat,“ dodává
místostarostka Jedličková. 
Co je cílem tohoto projektu?

Sestavit jasný a kontrolovatelný plán, co
a jak bude v rámci města realizováno, ze-
jména s ohledem na finanční zajištění a ná-
vaznost na politický program, který si občané
ve volbách zvolili. S tím velmi úzce souvisí
nastavení efektivního hospodaření. Posláním
strategického plánu rozvoje bude poskyt-
nout veřejnému i soukromému sektoru

Město získá důležitý dokument – strategický plán rozvoje
 základní představu o socioekonomickém
směřování města. „Díky jasně daným manti-
nelům získáme i vyšší důvěryhodnost při zí-
skávání dotací a grantů nebo třeba při
navazování partnerství s jiným městem nebo
obcí. 

Součástí projektu bude i proškolování klí-
čových pracovníků a zastupitelů,“ říká Jedlič-
ková. Úředníci a zastupitelé tak získají nové
dovednosti například z oblasti manažerského
a personálního řízení, komunikace, získají
hlubší vhled do právní problematiky, zaměří
se na informační a kybernetickou bezpečnost
apod.

Tento strategický plán rozvoje města by měl
být hotov do října 2018. Vedení města před-
pokládá, že by měl být následně klíčový pro
další období. Veřejnosti bude přístupný na we-
bových stránkách města. 

Marie Jedličková

tonovým skeletem, který bude do zdiva vložen.
Oprava bude náročná z toho hlediska, že pa-
mátku nelze odstranit a opět ji postavit, ale je
nutné ji zachovat a staticky zajistit ve své pů-
vodní poloze a provedení,“ vysvětlil Petr Lokaj,
vedoucí odboru správy majetku investic a roz-
voje.

Integrovaný operační program podpořil
i projekt obnovy „čínského altánu“ v jižní části
parku. Tato ojedinělá stavba už mnoho let
chátrá a z bezpečnostních důvodů již není pří-
stupná.

„Altán z 80. let 18. století je v Česku jediný,
který byl postavený celý ze dřeva, a řadí se tím
mezi unikátní památky. V devadesátých letech
20. století zde sice byly snahy o její záchranu,
bohužel se však nedotáhly do konce,“ pozna-
menala historička zámku Vladimíra Zichová.
Připomněla také, že altán původně doplňoval
na druhé straně parku takzvaný palazor – voli-
éra, který se do dnešních dnů nedochoval.  

Cílem opravy bude navrátit altánu podobu
blížící se původnímu vzhledu. Stavba pak bude

Zborcená zámecká zeď a čínský altán se dočkají oprav
nejen zajímavým „šperkem“, ale také místem,
kde se můžou konat například svatební obřady,
koncerty, pikniky apod. „Navrátíme tak altánu
jeho původní smysl, kdy sloužil jako odpočin-
kové místo pro zámecké obyvatele a jeho náv-
štěvníky,“ uvedla ředitelka zámku Eva
Oubělická.  

Celkové náklady na opravy se vyšplhají až
do výše 60 milionů korun. Cca. 58 milionů
bude stát oprava zámecké zdi, renovace altánu
jsou odhadovány na dva miliony korun. Inte-
grovaný operační program bude hradit 90 pro-
cent nákladů. Opravy odstartují v červenci
letošního roku a jsou naplánovány až do května
2020. 

V podobném duchu se letos začnou opravo-
vat i zámecké valy, jež dlouhodobě hrozí také
zřícením. Součástí projektu, jež bude financo-
vat Evropská unie, je i instalace výtahu, který
zpřístupní prohlídkové trasy zámku vozíčká-
řům. Díky těmto investicím tak zámek získá na-
příklad i nové osvětlení, kamerový systém
a nové venkovní prostory pro konání akcí. vs

Čtyři sta metrů barokního zdiva i unikátní
dřevěný čínský altán v zámeckém parku se do-
čkají po mnoha letech zasloužených oprav. Po-
vodní poničená zámecká zeď je již sedm let
obehnaná páskou a v části je nahrazená pleti-
vem. „Z důvodu, že se jedná o historickou pa-
mátku z 18. století, budou její opravy velmi
náročné jak po technické, tak i finanční stránce.
Letos se nám podařilo získat podstatnou část
peněz na opravy z Integrovaného operačního
programu a tak se můžeme do jejích oprav pus-
tit. Z městského rozpočtu bychom totiž tak ná-
ročnou stavbu financovat nemohli,“ uvedl
starosta města Slavkov u Brna Michal Boudný.

Stavbaři začnou opravovat zdivo v délce cca
400 metrů – většinu zdi budou hydraulicky na-
rovnávat a doplňovat kamenem tak, aby byla
zachována historická podoba. V místě, kde se
zeď zbortila úplně, a dnes je v délce asi 70
metrů nahrazena pletivem, budou stavbaři sta-
vět novou zeď z původního kamene.    

„Zdivo zámecké zdi bude staticky zajištěno
svislými a šikmými mikropilotami a železobe-

Zateplování fasády domu s pečovatelskou službou • Foto: B. Maleček
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oprávněné k jejich využití na své náklady. Pneu-
matiky, které se staly odpadem, není možné
opětovně přijímat v rámci zpětného odběru. Ta-
kové jednání by mimo jiné navyšovalo produkci
odpadních pneumatik v ČR.

Pokud má poslední prodejce zájem být mís-
tem zpětného odběru, musí tak činit pouze
na základě smlouvy s povinnou osobou a jejím
jménem. Poslední prodejce se stává tzv. veřej-
ným místem zpětného odběru. V takovém pří-
padě je povinen odebírat veškeré pneumatiky
zejména bez nároku na úplatu, bez rozdílů zna-
ček a bez vazby na koupi nového výrobku
či služeb. Zpětně odebrané pneumatiky je povi-
nen předávat pouze povinné osobě (povinnou
osobou pověřené osobě), která místo zpětného
odběru zřídila. Seznam povinných osob,
které jsou oprávněny zřizovat místa zpětného
odběru, naleznete na webu MŽP
(http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf) a dále
se jedná o společnost ELT Management Com-
pany Czech Republic s.r.o., která má oprávnění
k provozování kolektivního systému Eltma.

Úroveň zpětného odběru: Zákon stanovuje
minimální úroveň zpětného odběru použitých
pneumatik ve výši 35 % za každý kalendářní
rok, tzn., že každá povinná osoba musí od ko-
nečných uživatelů prostřednictvím svých veřej-

Ke zpětnému odběru pneumatik
ných míst zpětného odběru převzít použité
pneumatiky o hmotnosti nejméně 35 % hmot-
nosti nových pneumatik, které v témže roce
uvedla na trh. Zároveň však zákon o odpadech
stanoví, že ,,povinná osoba má povinnost zajis-
tit zpětný odběr použitých výrobků nabídnu-
tých ke zpětnému odběru bez ohledu
na výrobní značku a do výše, které za vykazo-
vaný kalendářní rok uvede na trh“. Z tohoto vy-
plývá, že interval úrovně zpětného odběru
je min. 35 % až neomezeně, s tím, že nad
100 % může povinná osoba pneumatiky nabíd-
nuté ke zpětnému odběru odmítnout. Povinná
osoba tedy nesmí pneumatiky nabídnuté ke
zpětnému odběru odmítnout v případě, že ještě
nesplnila 100% míru zpětného odběru.

Obce: Zákon o odpadech stanoví povinným
osobám povinnosti zpětného odběru pneuma-
tik, aby nedocházelo k zatěžování obecních
a státních rozpočtů nakládáním s těmito použi-
tými pneumatikami. Obce mohou upozorňovat
své občany na možnost odevzdání použitých
pneumatik na místa zpětného odběru umístěná
na území obce (typicky v místních provozov-
nách prodejců pneumatik a automobilů či pneu-
servisů). Zamezí tak zatěžování obecních
rozpočtů náklady, jež mají nést povinné osoby.

Stanislava Kubešová, zdroj: MŽP

Jak stanovuje zákon o odpadech (č.
185/2001 Sb.), povinnosti zpětného odběru
mají nejen výrobci či dovozci, ale i poslední
prodejci pneumatik! 

Veřejná místa zpětného odběru: Povinné
osoby mají povinnost zřídit místa zpětného od-
běru pro konečné uživatele stejně dostupná jako
místa prodeje výrobků, na které se povinnost
zpětného odběru vztahuje. Povinná osoba je po-
vinna zajistit zpětný odběr způsobem odpoví-
dajícím obvyklým možnostem konečného
uživatele bez jeho nadměrného zatížení. Tato
místa zpětného odběru musí být konečnému
uživateli veřejně dostupná v provozní době dané
provozovny a musí být umožněno odevzdat
pneumatiky bez nároku na úplatu (zdarma), bez
ohledu na výrobní značku a bez vázání odebrání
použitých pneumatik na nákup nového zboží
či služeb.

Povinnosti posledních prodejců: Pokud po-
slední prodejce není místem zpětného odběru,
má za povinnost informovat konečné uživatele
o možnostech zpětného odběru. V případě,
že tuto povinnost neplní, má dle § 38 odst. 5 zá-
kona o odpadech povinnost použité pneumatiky
odebírat přímo v provozovně. Tento sběr je v re-
žimu odpadů a poslední prodejce má povinnost
předat veškeré tyto odebrané pneumatiky osobě

Tř. Text (tis. Kč)
tis. Kč

skutečnost
1 Daňové příjmy 92 420
2 Nedaňové příjmy 11 041
3 Kapitálové příjmy 537
4 Přijaté dotace 53 224

Příjmy celkem (P) 157 221
5 Běžné výdaje 90 900
6 Kapitálové výdaje 31 060

Výdaje celkem (V) 121 960
Výsledek hospodaření Přebytek 35 261

8 Financování (F) –12 058
Celkové saldo (P-V+F) 23 203

Úvěry Původní jistina Rok splacení Zůstatek Výše roční 
úvěru k 31. 12. 2016 splátky 2017

Litavská 5 720 000 2017 682 419 682 419
Střechy zámku 12 200 000 2017 824 000 824 000
Poliklinika 7 000 000 2018 1 449 815 900 000
VaK 14 306 000 2021 5 508 080 1 159 584
SBC – závazek 2 955 856 2023 2 505 856 360 000
SBC – nemovitost 7 274 144 2024 6 224 144 840 000
TSMS – nová budova 10 700 000 2025 9 629 600 1 070 400
Mateřská škola 20 000 000 2030 14 660 000 1 068 000
Celkem 98 841 856 41 483 914 6 904 403 

Úvěry k 31. 12. 2016 (Kč)

Hospodaření města Slavkov u Brna za rok
2016 skončilo přebytkem ve výši 35 260 850 Kč.
Přebytek rozpočtu roku 2016 je tvořen zejména:

• Na straně příjmů – navýšením daňových
příjmů cca o 11 mil. Kč oproti předpokladu. Ke

skokovému navýšení daňový příjmů došlo pře-
vážně v prosinci. 

• Na straně výdajů přesunem realizace rekon-
strukce komunikace na ulici Slovanská z roku
2016 do roku 2017 – přibližně 8 mil. Kč.

Závěrečný účet města

Město finanční prostředky koncem roku
bezhlavě neutratilo, hodlá je použít ke krytí
schodku rozpočtu na rok 2017. V době schva-
lování rozpočtu na rok 2017 bylo již zřejmé,
že hospodaření města bude přebytkové. Proto
byl rozpočet na letošní rok navržen jako schod-
kový, aby umožnil vyčlenit více finančních
prostředků na investiční akce (přístavba ZŠ

Tyršova, II. etapa rekonstrukce stadionu…)
Financování
Součástí položky financování jsou i splátky

úvěrů. V roce 2016 nebyla uzavřena žádná
smlouva o poskytnutí úvěru. V měsíci dubnu
byl splacen úvěr na ulici Husova. Přehled o ak-
tuálním stavu úvěrů města je uveden v násle-
dující tabulce.

Podrobné informace o závěrečném účtu bu -
dou zveřejněny na webu města. Zajímavé infor-

mace o rozpočtech měst a obcí najdete na webu
Ministerstva financí v aplikaci Monitor. vs

Letní tábor v Roštíně
DDM Slavkov u Brna pořádá pro děti v ter-

mínu 10.–19. 7. 2017 letní pobytový tábor
v Roštíně. Ubytování bude v dřevěných chat-
kách po čtyřech dětech. Stravování 4x denně
v areálu Kamínka, pitný režim po celý
den, možnost zakoupení občerstvení v rekreač-
ním areálu. Na programu bude celotáborová
hra, koupání, táboráky, diskotéky, soutěže, vý-
lety atd. Účastníkem tábora se mohou stát děti
po ukončení 2. ročníku ZŠ. Případné dotazy
Vám rádi zodpovíme na tel. 544 221 708. DDM

Velikonoce v DDM
Během velikonočních prázdnin jsme uspořá-

dali v DDM akci pro děti s názvem Velikonoční
tradice v kuchyni. Ve spolupráci s Ing. Lenkou
Svobodovou z ISŠ Slavkov u Brna se připravo-
vali staročeské Jidáše. Děti si vyzkoušely pří-
pravu kynutého těsta od kvásku až po upečení
sladkých i slaných dobrot. Ve zbývajícím čase
jsme si připomněli velikonoční symboly a bar-
vili jsme vajíčka v cibulových slupkách. Svá-
teční atmosféru nepoznamenala ani vydatná
dešťová sprcha, která provázela děti při pří-
chodu do DDM. DDM

Sourozenecké vztahy
Dům dětí a mládeže ve spolupráci s městem

Slavkov u Brna připravil ve středu 10. května
od 16 hod. pro rodiče další z kurzů s názvem
Sourozenecké vztahy. Během interaktivního
semináře nás lektorka Mgr. Gabriela Vybíra-
lová provede tématem sourozeneckých vztahů,
abychom pochopili specifičnost různých pozic
dítěte v rodině a společně nalezneme strategie,
jak k jednotlivým dětem přistupovat. Během
besedy je zajištěno hlídání dětí v herní míst-
nosti. Vstup je zdarma. Zájem nahlaste telefo-
nicky na tel. 544 221 708 nebo emailem
ddmslavkov@tiscali.cz do úterý 9. 5. Těšíme
se na další setkání s rodiči. DDM
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Akce ZUŠ v květnu
9. 5. 13–16.30 Den otevřených dveří ZUŠ

12. 5. 13–17 Talentové zkoušky do hudeb-
ního, tanečního a výtvarného
oboru

11. 5. 18.00 Absolventský koncert, sál ZUŠ
15. 5. 18.00 Absolventský koncert, sál ZUŠ
30. 5. 15–17 ZUŠ OPEN

prezentace žáků a učitelů všech
oborů v prostorách před školou

plněný sál do posledního místa včetně těch na
stání byl dostatečnou podporou ze strany ro-
dičů, blízkých příbuzných a přátel hudby.
Všichni účinkující pod taktovkou pedagogů Ví-
tězslavy Šujanové, Kamily Sokolové, Kateřiny
Jirákové, Martina Umy, Ladislava Maňáska,
Miroslava Červinky a Josefa Handrly předvedli
kvalitní výkony, v nichž zúročili svůj talent, píli
a umělecké ambice. Za zvuků zobcové a příčné
flétny, klarinetu, saxofonu, barytonu, klavíru,
kytary, bicích a elektronických klávesových ná-
strojů jsme se zasnili napříč širokým spektrem
různých hudebních žánrů. Úterní hudební ex-
hibice byla důkazem toho, že hudba a zpěv není
jenom velká dřina a odříkání, ale především ra-
dost a pozitivní adrenalin, které vykouzlí
i z běžného všedního dne sváteční atmosféru.
Poděkování patří stejnou měrou všem účinku-
jícím, pedagogickému doprovodu a vděčným
posluchačům. Miroslav Červinka

Hudební večer ZUŠ
Počasí těchto dnů je trochu nestálé a vrtkavé,

a tak se jarní nálada alespoň na chvíli v úterní
podvečer 11. dubna 2017 zabydlela v prosto-
rách tanečního sálu ZUŠ Františka France.
Pestrý program již tradičního hudebního večera
žáků naší školy byl příslibem bohatého kultur-
ního zážitku, jehož protagonisty byli sólisté,
komorní soubory a sbor Hlásek. Zcela za-

Výsledky krajských
kol soutěží ZUŠ

Ve dnech 9. a 10. března se v Brně uskuteč-
nilo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír.
Naší ZUŠ reprezentovaly Natálie Tomášková
a Jolana Karkošková.

Pro obě to byla první velká zkouška. V na-
bité konkurenci získala každá ve své kategorii
čestné uznání.

27. a 28. března se v Ořechově konalo kraj-
ské kolo ve hře na housle. Zde naší školu re-
prezentovaly: Kateřina Dostálová, Markéta
Janů a Tereza Janů. Všechna tři děvčata získala
umístění na stupních vítězů. Markéta Janů
3. místo, Tereza Janů 2. místo a Kateřina Do-
stálová 1. místo s postupem do ústředního
kola, které se uskuteční v květnu v Liberci.
Klavírní doprovod obstaraly Maya Okamoto
a Věra Dostálová.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci
školy. Samozřejmě poděkování patří i jejich
pedagogům Maye Okamoto a Tereze Černé.

ZUŠ

Celonárodní happening základních umělec-
kých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru.

Část osobního dopisu Magdaleny Kožené:
ZUŠ Open je nejrozsáhlejší kulturní akce

v historii ČR, která upozorní na zásadní vý-
znam uměleckého vzdělávání. Akce se aktivně
zúčastní 350 ZUŠ, jejichž žáci se stanou hlav-
ními protagonisty tohoto výjimečného dne.
I. ročník ZUŠ Open proběhne v úterý 30.
května 2017 na území celé naší republiky. 

Koncerty, divadelní a taneční vystoupení,
happeningy a výstavy budou určeny široké ve-
řejnosti a proběhnou na náměstích, v ulicích,
sálech a také na netradičních místech. ZUŠ
Open se stane dnem oslav, sdílené radosti a re-
spektu k unikátnímu systému základního umě-
leckého vzdělávání, který nemá
v celosvětovém měřítku obdoby, a přesto je
u nás obecně vnímán jako samozřejmost.

Hlavním cílem ZUŠ Open je zviditelnění je-
dinečného systému tuzemských základních hu-
debních škol a jeho přiblížení odborné i laické
veřejnosti takovým způsobem, aby byl vnímán
jako důležitá součást života nejmladší gene-
race. V naší současné společnosti je tradičně
podporován sport jako nezbytná součást správ-

ného vývoje dětí; projektem ZUŠ Open usilu-
jeme o zdůraznění péče o neméně důležitou
duchovní stránku dětské osobnosti. 

Celostátní happening ZUŠ OPEN
ZUŠ jsou ne-

sporným základem
kulturnosti našeho
národa; zprostřed-
kovávají dětem
kontakt s uměním
a pěstují v nich vztah k němu. 

K akci ZUŠ Open se již přidala řada vý-
znamných osobností a do spolupráce vstoupili
jako hlavní mediální partneři také Česká tele-
vize a Český rozhlas.

ZUŠ Františka France se do celostátního
happeningu zapojila.

Dne 30. května od 15 do 17 hodin zveme
slavkovskou veřejnost do prostor před ZUŠ,
kde se uskuteční vystoupení žáků hudebního
oboru, proložené tancem, výstavou výtvarného
oboru. Výtvarný obor připravuje i zapojení ob-
čanů do společné výtvarné práce, proběhne
kresba na chodníku.

Tento den budou k dispozici i všichni uči-
telé, kteří zodpoví případné dotazy rodičů a ve-
řejnosti.

V případě špatného počasí se naše aktivity
přesunou do prostor školy.

Jana Jelínková

Magdalena Kožená
„Základní umělecké školy tvoří kořeny

naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve svě-
tovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělá-
vacím systémem, který je třeba hýčkat,
rozvíjet a podporovat.“ 

Pěvecký sbor Hlásek a flétnový soubor • Foto: archiv ZUŠ

Markéta a Tereza Janů, T. Černá a M. Okamoto • Foto: archiv ZUŠ
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Jak jsme Vás v předešlém čísle zpravodaje
informovali, podařilo se nám zakoupit před-
prodejní a rezervační systém Colosseum. Od
března máte tedy možnost zakoupit si vstu-
penky na akce jak z prodejních míst na
zámku a v informačním centru, tak z pohodlí
domova. Přehled o akcích naleznete na na-
šich internetových stránkách www.zamek-
slavkov.cz v sekci AKCE. Zde si stačí
rozkliknout PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
a dále již přes tlačítka REZERVACE VSTU-

Předprodej vstupenek na zámku
na nádvoří zámku nebo také na koncert Voj-
těcha Dyka s kapelou B-SIDE BAND, který
proběhne na stejném místě 25. srpna 2017.
V nabídce mimo jiné také naleznete odkaz na
prodej vstupenek na každoroční koncert JO-
HANN STRAUSS ORCHESTRA, který
proběhne 15. května 2017 v historickém sále
slavkovského zámku.

Věříme, že s novým předprodejním systé-
mem budete spokojeni a my se na Vás těšíme
na našich kulturních akcích. ZS-A

PENEK budete přesměrováni na výběr jed-
notlivých míst. V současné době máte také
možnost výběru platby převodem a vstu-
penku si pak můžete vytisknout přímo doma.
V těchto dnech již také pracujeme na zpro-
voznění platby GOPAY, která pak nahradí
platbu převodem.

Aktuálně si přes naše stránky můžete za-
koupit vstupenky např. na muzikálová před-
stavení My fair lady ze Zelňáku a Noc na
Karlštejně, která se odehrají 8. a 9. září 2017

Již jedenáctý semestr budou studenti Vyšší
odborné školy restaurátorské v Brně předvádět
své dovednosti na zámku ve Slavkově u Brna.
Návštěvníci je spatří přímo při práci – restau-
rování historických předmětů. Pod vedením
zkušených restaurátorů tak studenti vrátí lesk
i funkčnost předmětům, které budou využity
při výstavě ke 170. výročí narození a 105. vý-
ročí úmrtí mecenáše studentů a politika
JUDr. Václava Kounice v roce 2018. 

Slavkovské restaurování se uskuteční od

9. května do 7. června 2017 v konírnách
slavkovského zámku.

Přijďte se i vy seznámit s obnovou před-
mětů, které jsou součástí bohaté historie rodu
Kouniců a s dovedností studentů, kteří si osvo-
jují řemesla svých předků. Součástí prezentace
bude i malá výstava práce restaurátorského ate-
lieru VOŠR.

Slavkovské restaurování bude přístupné
v souladu s otevírací dobou zámku.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Slavkovské restaurování

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na
obvyklém místě – v Historickém sále Zámku
Slavkov – Austerlitz ve středu 26. dubna t. r.
za účasti zástupců generálního konzulátu
Ruské federace Alexandra Nikolajeviče Buda-
jeva, starosty Slavkova u Brna Michala Boud-
ného, zástupce velitele Velitelství výcviku –
Vojenské akademie ve Vyškově pplk. Ing. La-
dislava Zakuťanského a plk. Ing. J. Medka. 

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

Literární porota, které dlouhodobě předseda
JUDr. Jan Kux, pročetla celkem 92 prací, které
byly zaslány ze 17 škol (dvanáct středních
a pět základních). 

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

Kategorie POEZIE
3. místo
Markéta Legezová (ISŠ Slavkov u Brna)
Pamětní list:
Aneta Drewniaková (ISŠ Slavkov u Brna)
Veronica Andrea Kejda (ZŠ Komenského,

Slavkov u Brna)
Andrea Zittová (ZŠ Komenského, Slavkov

u Brna)

Kategorie PRÓZA – základní školy
3. místo
Linda Červinková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Jakub Ruč (ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Čestné uznání
Jana Hrabovská (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Sára Procházková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Makéta Vojtková (ZŠ Komenského, Slavkov

u Brna)

Slavkovské memento 2017
Pamětní list
Sabina Macharová (ZŠ Kom., Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – střední školy
2. místo
Michael Bradáč (ISŠ Slavkov u Brna)
Čestné uznání
Kateřina Hudcová (ISŠ Slavkov u Brna)
Michal Kovařík (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, Brno 2.

Děkujeme všem spolupracujícím institucím
i jednotlivcům za zdárný průběh letošního roč-
níku Slavkovského mementa. Jiří Blažek, ZS-A

Ohlédnutí za
 Velikonoční výstavou

O víkendu 8. a 9. dubna 2017 se v Ruben-
sově sále Zámku Slavkov – Austerlitz usku-
tečnila již tradiční prodejní Velikonoční
výstava.

Autorkami zdařilé výstavy byla čtveřice
Pavla Tauberová, Marcela Drápalová, Hana
Křetínská a Veronika Jelínková. Tímto autor-
kám děkujeme a těšíme se na další spolupráci
v rámci Vánoční prodejní výstavy! ZS-A

Velikonoční výstava • Foto: 2x archiv ZS-A
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sále slavkovského zámku. Předprodej vstupe-
nek bude na informačním centru ve Slavkově
od 31. 3. v infocentrum@zamek-slavkov.cz, tel.
513 034 156 nebo v obchodním domě „Hruška“
Pozořice, Na Městečku od 18. dubna. ZS-A

Z operety do operety po osmnácté

Plážová atmosféra, koktejly a výuka salsy.
Poslední červnový den se Karibik přenese již
podruhé na nádvoří Zámku Slavkov – Auster-
litz. V pátek 30. června se zde odehraje letní
ples v kubánském duchu Karibská noc. Náv-
štěvníci plesu si mohou kulisy největší barokní
památky užívat z plážových lehátek s mícha-

ným koktejlem v ruce. Zajištěno bude i stylové
občerstvení. Můžete se také opět těšit na výuku
salsy pod vedením Jakuba Mazůcha, mistra
ČR v salse.

Vstupenky si budete moci zakoupit v infor-
mačním centru ve Slavkově u Brna nebo přímo
na stránkách www.zamek-slavkov.cz. ZS-A

Karibská noc na nádvoří zámku

Srdečně zveme na jednu z nejkrásnějších
výstav v České republice, Klubovou výstavu
Moravskoslezského klubu anglických ohařů,
která se koná v prostorách zámeckého parku
ve Slavkově u Brna, a to v sobotu 6. května.
Slavnostní zahájení výstavy bude v 9 hodin.

Moravskoslezský klub anglických ohařů
pořádá letos tradiční již XX. ročník Klubové
výstavy. Tak jako v ročnících minulých i letos
se sejde špička českého i zahraničního chovu.

K vidění budou všechna plemena těchto nád-
herných loveckých psů. Tyto psy přijíždí po-
suzovat renomovaní rozhodčí z celé Evropy.
Letos budou posuzovat srbští a italští roz-
hodčí.

Tato akce je vyhledávaná nejen chovateli
psů, ale přicházejí i návštěvníci z řad laické ve-
řejnosti. Těšíme se na setkání s Vámi. Vstupné
je dobrovolné. Pořadatel akce a více informací
na www.mskao.cz. ZS-A

Tradiční výstava anglických ohařů

Tajemství ztracené koruny
Nová trasa pro děti zahrnuje prohlídku his-

torických salonků s řešením záhady ztracené
koruny a je vhodná pro děti od 5 do 10 let s do-
provodem. Děti mají možnost přijít v kostýmu
nebo si jej zapůjčit na zámku. Rezervace není
nutná. Nová trasa je přístupná od května do
září každý víkend, v červenci a srpnu každý
den od 9 do 16 hodin. Vstup každou celou ho-
dinu. Pokladna zámku: 544 227 548, e-mail:
rezervace@zamek-slavkov.cz. Skupiny na re-
zervaci po celou sezonu. ZS-A

Popelka na zámku
Zámek Slavkov – Austerlitz opět uvede ob-

líbenou pohádkovou prohlídku, která proběhne
v neděli 21. května 2017. Pohádka o Popelce
se odehraje na prohlídkové trase zámku a nejen
děti s rodiči se tak mohou stát součástí tohoto
krásného příběhu. 

Délka této speciální kostýmované prohlídky
je přibližně 50 minut. Začátek prohlídky je
vždy v 13.30, 14.30 a 15.30 hod. Z důvodu
velkého zájmu je nutná rezervace předem na
tel. 544 227 548.

Děti mohou přijít ve vlastním kostýmu (na
zámku nebudou v rámci této akce kostýmy za-
půjčovány). vs

Poslední šance
na levnější vstupenky
na TOP FEST!

Pokud i letos máte v plánu zamířit 10. června
na festival česko-slovenské hudby v zámeckém
parku ve Slavkově u Brna, máte poslední šanci
pořídit vstupenky levněji. Do 30. dubna totiž
pořadatel nabízí lístky v předprodeji za 390
korun. Poté se cena zvedne na 450 korun. Na
místě pak budou k zakoupení za 500 korun.

Druhý ročník úspěšného letního festivalu
letos představí hudební hvězdy jako Martu
Jandovou, Rybičky 48, IMT Smile, Horkýžes-
líže, Citron, Janka Ledeckého nebo britskou le-
gendu sedmdesátých let The Rubettes. Festival
se uskuteční 10. června od 11 do 01 hodiny
ráno. Více informací naleznete na www.top-
fest.cz. vsLuisa Albrechtová a Milan Vlček • Foto: B. Maleček

Loňská karibská noc • Foto: archiv ZS-A

Tajemství ztracené koruny • Foto: archiv ZS-A

Srdečně Vás zveme na jubilejní 18. koncert
„Z operety do operety“ Johann Strauss orches-
tru se svými sólisty Luisou Albrechtovou a Mi-
lanem Vlčkem, který se uskuteční 13. května
2017 v 17 hodin jako obvykle v Historickém
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Program kina Jas – květen
lsobota 6. května, 19.30 hodin
AGNUS DEI
Prosinec 1945, ženský benediktinský klášter v Polsku. Jedna z řeholnic hledá pomoc u lékařů z francouzské mise Červeného kříže.
Mladá stážistka Mathilde Beaulieu se rozhodne porušit pravidla a začne benediktinky pravidelně navštěvovat. Záhy zjistí, že
mnoho sester je po opakovaném znásilnění ruskými vojáky těhotných, jiné mají příznaky pohlavních chorob. Konvent je tak
postaven do těžké situace: má přijmout odpovědnost mateřství nebo opustit děti zrozené z hříchu? Režie: Anne Fontaine. Hrají: Lou
de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza. Žánr: Drama
115 minut, přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč

neděle 7. května, 19.30 hodin
SÁMSKÁ KREV
Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská dívka, která se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry třicátých let minulého století
a ponižujícím vyšetřením na své internátní škole, začne snít o novém životě. K jeho dosažení je ale nutné stát se někým
jiným a zpřetrhat všechny svazky s rodinou i svou rodnou kulturou. Strhující debut Amandy Kernell nahlíží „přírodní“
Sámské etnikum zevnitř a umožňuje divákovi zakusit temnou část švédské koloniální historie bezmála fyzickým způsobem.
Režie: Amanda Kernell. Hrají: Hanna Alström, Anders Berg, Lene Cecilia Sparrok. Žánr: Drama
110 minut, přístupný od 15 let, vstupné 75 Kč

středa 10. května, 20.00 hodin
ISHORTS: ZKRÁTKA STUDENTI 
Studentský neznamená začátečnický! Nejlepší krátké filmy, které se za poslední rok urodily na školách v Čechách a na
Slovensku vás o tom přesvědčí. Přijďte si tipnout, kdo už brzo ovládne stříbrné plátno!
120 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

sobota 13. května 19.30 hodin
GLORY
Když zaměstnanec železnic Canko Petrov najde na kolejích obrovské množství peněz, rozhodne se celý obnos vrátit na
policii. Netuší však, jak fatální soukolí událostí tímto bohulibým činem dává do pohybu. Vděčný stát jej odmění novými
náramkovými hodinkami. Pragmatická kariéristka Julia v čele PR oddělení Ministerstva dopravy mu však mezitím omylem
ztratí jeho vlastní hodinky, které pro něj mají emocionální hodnotu. A právě zde začíná zoufalá Cankova snaha získat je
zpět. Režie: Kristina Grozeva, Petar Valchanov. Hrají: Stefan Denolyubov, Margita Gosheva, Decho Taralezhkov. Žánr: Drama
101 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

neděle 14. května, 19.30 hodin
RAW
Justine pochází z vegetariánské rodiny. V šestnácti letech odchází na veterinární školu, kterou studuje její starší sestra. Při
jedné z epizod šikany je donucena poprvé v životě pozřít syrové maso. Tato zkušenost ji od základů změní a probudí
v křehké dívce spící monstrum. Režie: Julia Ducournau. Hrají: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella. Žánr:
Psychologický
99 minut, přístupný od 18 let, vstupné 80 Kč

sobota 20. května, 19.30 hodin
MANŽEL NA HODINU 
Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan konečně odhodlá požádat o ruku,
vypadá to, že svatbě nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé „drobnosti“ – Milan je stále ženatý se Slovenkou Jankou
(Zdena Studenková), matkou Kryštofa, se kterou se před lety jaksi zapomněl rozvést! Kromě Milanových lapálií jsou tu ještě
další problémy s vodním pólem či léčení deprese kamaráda Jakuba pomocí aquabel. Režie: Tomáš Svoboda. Hrají: Bolek
Polívka, David Novotný, David Matásek. Žánr: Komedie
104 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

neděle 21. května, 16.30 hodin
ODVÁŽNÁ VIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA
V legendě o konci světa se přidáváme k nebojácné dospívající dívce Vianě, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby
zachránila svůj lid. Cestou potkává, kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní.
Společně se plaví přes širý oceán a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství. Režie: Ron Clements, John Musker. Žánr:
Animovaný
107 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

neděle 28. května, 16.30 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA
Hlavním hrdinou dobrodružné podívané pro celou rodinu je lední medvěd Norm. Jenže Norm na běžné medvědí
normy kašle, tuleně má rád jako kámoše a ke štěstí mu stačí hlavně dost zábavy a žádní otravní turisté na Arktidě.
Teď se ale bláznivý projektant rozhodne postavit luxusní obchoďák a výletní apartmány přímo na jeho ledovém
dvorku. Norm musí začít jednat na vlastní tlapu. Se třemi legračními parťáky, nezničitelnými lumíky, vyrazí do New
Yorku, kde se musí pokusit šílenému nápadu za každou cenu zabránit. Režie: Trevor Wall. Žánr: Animovaný
86 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

Vojtěch Dyk a B-Side Band
V pátek 25. srpna se uskuteční na nádvoří

slavkovského zámku koncert Vojtěcha Dyka
a kapely B-SIDE BAND. Pro nové turné vyhla-
šuje Vojtěch Dyk návrat k ryzím hodnotám.
„Jde nám o jednoduchost a maximální sdělnost,
a to by mělo být vidět i slyšet na pódiu jak ve vý-
pravě, tak v repertoáru,“ říká Vojtěch Dyk a do-
dává: „Právě ta jednoduchost sdělování mi
v dnešní době chybí, všechno je zanesené tako-
vým mediálním bahnem a my chceme tohle
bahno rozvířit a postavit proti němu jasnou
a čistou zprávu. Vracíme se k atmosféře 60. let,
které podle nás právě tohle nabízela.“

Na koncertech zazní z velké většiny nový re-
pertoár, a to jak autorské skladby, tak největší
světové hity v novém aranžmá pro B-SIDE
BAND. „Je to naše v pořadí již šesté turné.
Těším se na nové songy, nové kostýmy i stage de-
sign. Pro mě osobně je to i taková malá oslava
desátých narozenin B- SIDE BANDu, které v této
sezoně slavíme,“ říká bandleader Josef Buchta. 

Vstupenky na koncert ve Slavkově u Brna
jsou k dispozici v předprodejní síti Ticketstream.

ZS-A

Festival muzejních nocí 
Zámek Slavkov – Austerlitz bude i letos zapojen do celostátního Festivalu muzejních nocí.

Konkrétně v sobotu 27. května 2017 proběhnou speciální prohlídky zámeckého podzemí při
svíčkách, a to v časech 20.00, 21.00 a 22.00 hod. 

Desítky svíček tak osvětlí dvě patra zámeckého sklepení, které si návštěvníci budou moci
prohlédnout za poutavého výkladu průvodce. Z důvodu plánované renovace podzemí se tak
jedná o jedinečnou příležitost, kdy si můžou návštěvníci podzemí v tomto roce projít.

Z důvodu omezené kapacity je nutná předchozí rezervace na tel. 544 227 548. ZS-A

Concentus Moraviae:
dva unikátní koncerty

Ani letos nebude ve Slavkově u Brna chybět
prestižní festival klasické hudby Concentus
Moraviae. Hudební tóny předních evropských
umělců tentokrát rozezní hned dva nádherné
prostory. První koncert italského souboru Can-
tar Lontano se uskuteční 6. června v chrámu
Vzkříšení Páně. Další příležitostí pro hluboký
hudební zážitek bude středa 28. června, kdy se
v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz
představí temperamentní slovenský projekt So-
lamente Naturali. 

Chrám Vzkříšení Páně bude při úvodním slav-
kovském koncertu svědkem hudby, která na po-
čátku devadesátým let tohoto století vyrazila
dech nejen posluchačům klasického žánru. Pro-
gram Officium, jež se rozehraje právě ve Slav-
kově u Brna, je považován za klíčový mezník
moderního hudebního světa. Je totiž prvním
crossover projektem mezi klasickou hudbou
a jazzem a podílelo se na něm vokální kvarteto
Hilliard Ensemble a saxofonista Jan Garbarek.
Slavný anglický vokální soubor v roce 2015
ukončil svou kariéru a to bylo impulzem pro
Marca Mencoboniho a vynikajícího italského sa-
xofonistu Gavina Murgiu, aby společně se sólisty
souboru Cantar Lontano na tento mimořádný
projekt navázali programem Officium Divinum.

Concentus Moraviae je tradičně velmi pestrý
a nejinak to bude i letos. Nejkrásnější zámecký
prostor se rozezní programem nazvaným Mu-
sica Globus, jehož ambicí je propojování tra-
dičních barokních témat čerpajících ze života
šlechty v kontrastu se životem poddaných. Těšit
se tak můžete nejen na symbiózu klasické ba-
rokní hudby převážně z pera Georga Philippa
Telemanna s rustikálními melodiemi z pomysl-
ného lidového podzámčí na Moravě, Anglii
i Německa. 

Vstupenky na koncerty Concentus Moraviae
jsou již nyní v předprodeji v hodnotě 300 nebo
200 korun. Zakoupit si je můžete z interneto-
vých stránek festivalu www.concentus-mora-
viae.cz nebo v informačním centru ve Slavkově
u Brna na Palackého náměstí 1. vs
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Na Velký pátek, jak odpradávna lidé věří, se
otvírá zem a vydává své poklady. V tento den
se vydalo početné zastoupení všech věkových
složek skupiny Glitter Stars na boj o cenné me-
daile v Národní soutěži malých divizí, která je
součástí Mistrovství republiky v cheerleadingu. 

Tato vrcholná soutěž letošní sezony malých di-
vizí se odehrávala v Pražské BB Areně. Na spor-
tovní ploše se vystřídalo 350 sportovců z dvaceti
klubů, kteří předvedli celkem 194 vystoupení. Na
vše dohlížela a hodnotila certifikovaná meziná-
rodní porota (CZE, SLO, SVK, USA).

Boj o cenné body byl opravdu strhující. V ně-
kterých disciplínách bylo kolem dvaceti soutěž-
ních sestav, proto na každém detailu záleželo. 

Naši svěřenci opět předvedli, že jsou oprav-
doví bojovníci a platnými soupeři. Při závěreč-
ném vyhlašování jsme zástupce
Glitter Stars viděli na stupních
vítězů 19krát (9x zlato, 5x
stříbro, 5x bronz). Dá se tedy
říci, že tým GS opět do Slavkova
přivezl malý medailový poklad.
1. místa
Individual Peewee L5/ Kris-

týna Slaninová
Doubles Jazz Junior/Anna

Přichystalová, Sára Mülle-
rová

Double Partner Stunt Junior

L5/ Trio/ Kristýna Hráčková, Sára Mülle-
rová, Monika Šilerová

Group Stunt Coed Junior L5/ Hormony/ Ka-
teřina Rotroeklová, Diana Divácká, Barbora
Hadincová, Pavel Ehrenberger, Zuzana Krejčí

Individual Senior Girl /Sabina Macharová
Doubles Freestyle Pom Senior/Aneta Macha-

rová, Sabina Macharová
Doubles Jazz Senior/Klára Čalkovská, Aneta

Macharová
Group Stunt Allgirl Senior L6/Green Di-

amond/Aneta Macharová, Klára Čalkovská,
Žaneta Čermáková, Anita Kučerová, Dani-
ela Martínková

Group Stunt Coed Senior L6/Elite/Sabina
Macharová, Anna Hadincová, Anita Kuče-
rová, Pavel Machálek, Tomáš Přichystal

Tým Glitter Stars vybojoval medailový poklad
2. místa
Doubles Jazz Junior/Kateřina Rotroeklová,

Monika Šilerová
Double Hip Hop Junior/Sára Müllerová,

Petra Soustružníková
Double Hip Hop Senior/Monika Cupalová,

Denisa Křetínská
Individual Senior Girl/Žaneta Čermáková
Individual Senior Boy/ Tomáš Přichystal
3. místa
Doubles Freestyle Pom Peewee/Amélie Man-

nerová, Kristýna Slaninová
Double Partner Stunt Junior L5/ Universe/

Petra Jeřábková, Kateřina Rotroeklová,
Petra Soustružníková

Doubles Freestyle Pom Junior/Diana Di-
vácká, Barbora Hadincová

Individual Senior Boy/Pavel Ma-
chálek
Doubles Freestyle Pom Senior/Ža-
neta Čermáková, Daniela Martínková

Poděkování patří všem dětem,
nejen těm, které vyšly na stupně ví-
tězů, ale i těm, které i přes výborný
výkon, na ně nedosáhly. Taktéž náš
velký dík patří všem fanouškům,
kteří nás pravidelně doprovázejí, po-
máhají dělat skvělou atmosféru na
soutěžích a tím nás burcují k předve-
dení těch nejlepších výkonů. PaP

V pondělí 27. března se třída VIII. A vypra-
vila do Židovského muzea v Brně na výukový
program Ghetto Lodž, který se skládal z něko-
lika částí. Nejprve si vyslechli krátkou předná-
šku o norimberských zákonech a jejich
dopadech na běžný život Židů, poté následo-
vala skupinová práce, při které žáci hledali od-
povědi na různé otázky o ghettu v Lodži a ty
potom prezentovali svým spolužákům. Po pře-
stávce zhlédli krátký film, ve kterém pamětníci

vyprávěli své zážitky z koncentračních táborů.
Na závěr celého programu se dostavil na be-
sedu pan Karel Ellinger, jenž seznámil žáky se
svým životním příběhem, jednak s životem
v Brně před válkou, ale také s jeho válečným
putováním po různých koncentračních tábo-
rech včetně Osvětimi. A jak hodnotili celý pro-
gram samotní žáci?

- asi nejvíc mě zaujalo video s vyprávěním
více lidí z koncentračních táborů

Beseda s pamětníkem holocaustu

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

- program se mi líbil od začátku do konce,
nejvíc vyprávění toho pána, co ty hrůzy přežil

- dostalo mě, když říkal, že z dvaceti kluků
ve třídě přežil jen on sám

- zajímavé poslouchat a vidět někoho, kdo
potkal Mengeleho

- zaujalo mě, jak to ten pán popisoval, dobrá
byla i skupinová práce, museli jsme něco dělat
a ne chytat lelky.

L. Záleská

V pondělí 10. dubna se naši žáci zúčastnili
okresního kola Biologické olympiády v kate-
gorii D (šesté a sedmé třídy). Tématem letoš-
ního ročníku bylo „Detektivem v přírodě“.
Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ - prak-
tické poznávání rostlin a živočichů, laboratorní
práce a test teoretických znalostí. Každý účast-
ník okresního kola navíc vypracoval vstupní

úkol zaměřený na vlastní pozorování, který byl
letos pro všechny soutěžící opravdu náročný.
Všichni soutěžící z Tyršovky na něm pracovali
svědomitě a zvládli ho na plný počet bodů,
proto si zaslouží naši velkou pochvalu. Školu
reprezentovali Alžběta Šujanová, Sára Vinkle-
rová a Samuel Vinkler z 6. A, Kateřina Klin-
kovská ze 7. B. Všichni nám udělali obrovskou

Biologická olympiáda – postup do krajského kola
radost, protože se díky svým přírodopisným
znalostem umístili na začátku výsledkové lis-
tiny. Nejlepšího výsledku dosáhla Alžběta Šu-
janová na 3. místě a Katka Klinkovská na 4.
místě. Děvčatům gratulujeme a přejeme hodně
štěstí 25. 5. 2017 v Brně, kde budou naši školu
i celý okres reprezentovat v krajském kole.

sf

ZŠ T YRŠOVA

Beseda • Foto: 2x archiv školy

Glitter Stars • Foto: archiv školy
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Výchovný koncert
Nedílnou součástí výchovy mladých lidí je

i osvěta na poli kulturním. V pátek 31. 3. 2017
k tomu byla vynikající příležitost. Slavná blue-
grassová kapela Poutníci uspořádala výchovný
koncert s názvem „Na cestách country“. Žáci se
dozvěděli velmi pěknou a přehlednou formou
informace o country muzice. Poslechli si celou
řadu písní v profesionálním provedení a zcela
jistě si tak rozšířili hudební obzory. jp

Matematický klokan
V pátek 20. března si žáci 2. až 9. ročníku naší

školy mohli porovnat úroveň svého logického
myšlení s vrstevníky z ostatních základních škol
České republiky v soutěži Matematický klokan.
Nejlepší výkony předvedli:
kategorie Cvrček: Adéla Elznerová (II.A) – 63

bodů a Běla Karkošková (II.A) – 62 bodů
kat. Klokánek: Hana Obhlídalová (IV.A) – 89 b.
kat. Benjamín: Kateřina Klinkovská (VII.B) – 97

bodů a Tereza Urbanová (VII.A) – 91 bodů
kat. Kadet: Tereza Blaháková (VIII.B) – 95 bodů

Celkem se soutěže zúčastnilo 228 žáků.
 Poděkování patří všem učitelům, kteří se na kon-
trole výsledků a zpracování statistik Matematic-
kého klokana podíleli. zv

Opět po roce se do Vyškova vydalo repre-
zentační trio recitátorů, jednoznačných vítězů
kola školního. Markéta Moudrá, žákyně páté
třídy jela obhajovat loňské vítězství, Vítek
Kudla ze čtvrté třídy jí konkuroval ve stejné
kategorii. Zdislava Nováková, žačka devátého
ročníku, jako již ostřílená soutěžící, bojovala
v kategorii nejstarších. Markéta se svým dech-
beroucím přednesem básně Ivana Martina Ji-
rouse – Magora umlčela všechny diváky
a ohromila porotu. V konkurenci téměř třiceti
dětí nenašla přemožitele a získala nejen první
místo, ale i postup do krajského kola. Vítek byl

jediným soutěžícím, kterému se podařilo obe-
censtvo rozesmát a dokázat tak, že poslech
poezie může být velmi zábavný. Vítek vsadil
na „Lichožrouty“ Pavla Šruta a obsadil třetí
místo. Zdislava Nováková si vybrala pro svoje
vystoupení komickou prózu „Hrdý Budžes“
a básně Jana Skácela. Završila tak úspěšné ta-
žení našich žáků ziskem čestného uznání.

Markétě, Vítkovi a Sisi děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy, za čas a úsilí, které vě-
novali přípravě na soutěž. Blahopřejeme
k těmto úspěchům a přejeme Markétě
totéž v kole krajském. hp

Úspěchy našich recitátorů
v okresním kole soutěže

Krajské kolo Dějepisné olympiády
Krajské kolo Dějepisné olympiády se usku-

tečnilo 21. března v Centru volného času v br-
něnských Lužánkách. Letošního ročníku na
téma „Marie Terezie – žena, matka, panovnice“
se v krajském kole zúčastnilo 32 žáků základ-
ních škol a gymnázií. I přes velkou konkurenci
žáků všech okresů Jihomoravského kraje se re-
prezentantu naší školy a okresu Vyškov Marku
Navrátilovi podařilo umístit na pěkném 14.
místě. Protože Marek v letošním roce opustí
naši školu, je totiž žákem 9. ročníku, přejeme
mu hodně úspěchů při dalším studiu, případně
v dalších vědomostních soutěžích. vd

Kalibro – výsledky 9. ročníku
Žáci našich devátých tříd se jako každý rok

zúčastnili srovnávacích testů v matematice,
českém a anglickém jazyce, humanitním základu,
přírodovědném základu a ekonomii. Jejich vý-
sledky ve všech oblastech mírně převyšují průměr
v celé republice, a to včetně víceletých gymnázií.
Tato srovnání neslouží jen jako porovnání znalostí
našich deváťáků, ale slouží vedení školy i k za-
myšlení, na které oblasti je třeba se více zaměřit
a úroveň kterých je třeba alespoň udržovat.
Tabulky s procentuální úspěšností řešení testů
Kalibro najdete na stránkách školy. zšt

Žákyně naší školy Adéla Červinková z 9.
A nás v pondělí 3. dubna reprezentovala v kraj-
ském kole Olympiády v českém jazyce. Své
znalosti zde porovnávalo 24 žáků ze sedmi
okresů Jihomoravského kraje, z toho bylo 11
žáků z gymnázií a 13 žáků ze základních škol.
Ve dvou hodinách museli zvládnout nejen

úkoly jazykové, ale také vytvořit slohovou
práci.

I když se Adéla neumístila na předním
místě, obstála v silné konkurenci vítězů okres-
ních kol a především získala nové zkušenosti
při řešení úkolů v této jazykové soutěži. Patří
jí jistě poděkování za aktivitu a snahu. vd

Krajské kolo Olympiády v ČJ

Ve školním roce 2009/2010 zahájila Zá-
kladní škola Tyršova ve Slavkově u Brna spo-
lupráci s odborným pracovištěm, které
v současnosti nese název B. Braun Omnia ve
Slavkově u Brna.

První okruh spolupráce byl navázán s reha-
bilitačním pracovištěm. V rámci dlouhodobého
školního projektu Optimalizace pohybového
režimu školy jako základ prevence vadného dr-
žení těla dětí zaměřený na rovná záda provede
odborník z rehabilitace každým rokem  kinezi-
ologický rozbor držení těla dětí na prvním
stupni školy. Tento projekt od svého počátku je
velkým přínosem pro podchycení případných
odchylek v držení těla dětí, možnost nápravy
a především jejich prevence.

Další okruhy vzájemné spolupráce se rozví-
její v současnosti a týkají se především nově
vzniklé části pracoviště Domov s úsměvem
v B. Braun Omnia.

Žáci základní školy pro seniory v hodinách
výtvarné výchovy nakreslili sérii obrázků, které
zde slouží jako velmi pěkná výzdoba pokojů
i chodeb. Děti z prvního stupně dochází na be-
sedy se seniory.

S příchodem jara je postupně navazována
další oblast spolupráce. Žáci sedmých ročníků
v rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět
práce zahájí svoji činnost - práci na pozemku
právě ve venkovním areálu Domova s úsmě-
vem. Na vytvořených záhoncích budou pěsto-
vat zeleninu, bylinky a okrasné květiny ve
spolupráci s obyvateli Domova. Příchod dětí do
Domova určitě zdejším obyvatelům zpestří je-
jich denní program. Na druhé straně mohou
žáci získat od seniorů jejich zkušenosti a zna-
losti.

V každém případě vzniklá spolupráce vede
i k výchově dětí týkající se jejich chování ke
starším lidem. Hana Charvátová

Spolupráce školy s B. Braun Avitum Austerlitz

Přednáška na zámku
V pondělí 10. dubna si naši osmáci poslechli

na zámku přednášku zdejšího historika pana
Martina Ráji o prusko-rakouské válce roku
1866, která se odehrávala na našem území. Pan
Rája doplnil to, co už žáci o této problematice
věděli z hodin dějepisu, o mnoho zajímavých in-
formací. Např. podrobnosti z bitvy u Sadové,
o epidemii cholery, která se v souvislosti s vál-
kou na našem území rozmohla, nebo něco
o tom, jak vypadala péče o raněné v polních la-
zaretech. Děkujeme panu Rájovi za jeho zají-
mavý výklad a těšíme se na další spolupráci.pp

Prezentiáda je týmová soutěž v prezentačních
dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy, ur-
čená středoškolákům a starším žákům základ-
ních škol. Do soutěže se zapojili někteří žáci
našich osmých tříd.

Všechny týmy musely vypracovat prezentace
na téma „Nejdůležitější věc na světě“ nebo „Jak
(ne)učit ve škole“. Tato práce byla nejdříve hod-
nocena z grafické a obsahové stránky v nominač-
ním kole, ze kterého byli vyhlášeni postupující
do kol krajských, kde už se potkali s odbornou
porotou. Ta hodnotila nejen prezentaci, ale také
vystupování, projev a spolupráci celého týmu.

Tyršováci se opravdu snažili a do krajského
kola, které se konalo 11. 4. 2017 na Ekono-
micko-správní fakultě MU, se povedlo postou-

pit hned čtyřem týmům: Králové ze Slavkova
ve složení Ondřej Válka, Jan Sáček a Adam
Janek; Maton ve složení Ondřej Zrotál, Tomáš
Jochman a Marek Košut; Modří draci ve složení
Aneta Jeřábková a Tereza Leová; Ajťáci ve slo-
žení Sára Procházková, Martin Sedlák a Bar-
bora Šujanová. Všichni se i přes nervozitu
zhostili prezentování svého tématu před odbor-
nou porotou výborně. Nejvíce porotu z našich
týmů zaujali Ajťáci, kteří prezentovali jako nej-
důležitější věc na světě technologie a svět IT,
kdy posluchače vtipně provedli příběhem na-
kousnutého jablka a duhového okna a za to byli
oceněni 3. místem.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou re-
prezentaci naší školy. sf

Třetí místo v krajském kole Prezentiády



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ16 4/2017

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

CATCH-EyoU
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

z Fakulty sociálních studií na Masarykově uni-
verzitě nás pozval k účasti na výzkumu, který
je součástí projektu „CATCH-EyoU – Utvá-
ření aktivního občanství evropskou mládeží:
Politiky, praxe, výzvy a řešení“.

Do projektu jsme se velmi rádi zapojili. Uči-
telé vedli rozhovor s výzkumníkem na témata,
která se týkala mládeže a jejich postojů, spo-
lečnosti, osobní angažovanosti a různých spo-
lečenských témat současnosti. Tyto rozhovory
byly zaznamenány a budou zpracovány pro
účely analýzy. V další části projektu se pracov-
níci Institutu setkají s žáky a budou s nimi ho-
vořit na podobná témata.

V závěru projektu nás budou výzkumníci in-
formovat o výsledcích a budeme s nimi i na-
dále spolupracovat. I. Boková, ISŠ

Návštěva Dětského domova
LILA v Otnicích

Děti z Dětského domova LILA jsme navští-
vili letos poprvé. Bylo to milé setkání, děti nás
přivítaly s úsměvem a radostí. Hráli jsme si
s dětmi s míči a kreslili obrázky. 

Popovídali jsme si se sestřičkou, která o děti
pečuje. Práce to není jednoduchá a nikterak
lehká, přesto ji dělá s láskou a velkou péčí.
S dětmi jsme si pohráli a museli jsme se roz-
loučit a slíbit, že zase přijedeme. Už se těšíme
na další návštěvu.

Bartošicová, Horáková, Kabelová,
žákyně ISŠ Slavkov u Brna

Dne 7. 3 2017 jsme se zúčastnili společně
s ostatními třídami prezentace projektu Cesta
pro mladé, který nám přijela blíže představit
paní Mgr. Markéta Lasovská z Fondu dalšího
vzdělávání. Dozvěděli jsme se o možnosti stáží
pro studenty našeho oboru. Stáže studentům
nabízejí registrované firmy z celé ČR. Podle
toho, o jaký druh stáží jevíme zájem, se mů-
žeme přihlásit na vzdělávací kurz a získat praxi
ve firemním prostředí. Získáme tak nové kon-
takty, které se nám mohou hodit, až budeme
hledat zaměstnání. Rovněž se jedná o dobrou
zkušenost do života. Pro projekt existují i inter-

netové stránky, na kterých se může každý za-
registrovat a vyhledat si tak svoji stáž. 

Beseda se nám velmi líbila, paní magistra
byla milá a ochotná nám pomoci v hledání
vhodných stáží pro náš obor a registrací. Na
závěr přednášky jsme obdrželi letáčky se sou-
hrnem informací k tomuto projektu. Některé
z nás prezentace natolik zaujala, že se rozhodli
do tohoto projektu zapojit a stáž ve vybrané
firmě absolvovat. Já osobně si myslím, že tato
beseda byla nejen oživením výuky, ale přede-
vším cenným zdrojem informací, jak získat zku-
šenosti přímo v praxi. K. Navrátilová, ISŠ

Chcete získat zkušenosti v praxi?

Největší barmanská soutěž se konala opět
v Ostravě a to již XIX. ročník AHOL CUP
2017 a my jsme nemohli chybět. Opět jsme se
zúčastnili kategorie Junior Teatender Competi-
tion, tentokrát byl sponzorem společnost OXA-
LIS, díky které bylo velmi neobvyklé zadání. 

Hned po brzkém raním příjezdu do multi-
funkční auly Gong, která je vybudovaná v his-
torickém plynojemu, který nyní slouží jako
nevšední multifunkční centrum. Tomáš s Luká-
šem vylosovali soutěžní čísla, tentokrát 10 a 11,
což pro nás znamenalo, že soutěžit budou až
v odpoledních hodinách. 

Následovalo slavnostní zahájení, kdy ředi-
telka školy přivítala všech 130 soutěžících,
v několika kategoriích (barmani, baristé, te-
atendři a také čtyřčlenná kuchařská družstva),
komisaře a partnery této soutěže. Poté následo-
vala rozprava s komisaři v každé kategorii, kdy
si soutěžící ujasnili pravidla a postup soutěže. 

Soutěž teatenderů se skládá ze tří částí – de-
gustace, příprava klasických čajů a poté vol-
ného nápoje. Degustace proběhla hned po
zahájení soutěže, kdy soutěžící musí poznat
čtyři z osmi předem daných vzorků, tentokrát
zeleného čaje. Oba pánové byli velmi úspěšní
a dokázali poznat tři vzorky. Poté jsme měli
celé dopoledne možnost sledovat naše soupeře
a čekat až na odpolední hodiny, kdy budou
moci předvést svoje umění.

Tomáš jako desátý předvedl sebejistý
výkon, kdy přesvědčil komisařku, že zelený
čaj umí bez problémů připravit a jen podle
barvy nálevu poznat, že je čaj správně vylu-
hovaný, čímž splnil část přípravy klasického
nápoje, a mohl se pochlubit úžasným drin-
kem s názvem Galaxie. Povedlo se mu navr-
stvit tři oddělené složky do sklenice a tím
dokázal komisařům, že se během tří soutěží
zlepšil tak, jako jiní soutěžící za několikaná-

Galaxie získala čtvrté místo
sobně delší čas. Vybojoval naší škole krásné
čtvrté místo. 

Lukáš jako poslední soutěžící dne bez prob-
lémů poznal svůj zelený čaj a dokázal připravit
volný nápoj, jehož hlavní složkou byla CAS-
CARA, což je nápoj připravený ze slupek ká-
vových třešní, které se získávají sušením těchto
slupek na slunci poté, co se z nich odstraní ká-
vové zrno. S touto surovinou museli pracovat
všichni soutěžící a Lukášovi se podařil připra-
vit nápoj s ovocnou příchutí s názvem Mali-
nový Gargamel. Tento drink měl krásnou
červenou barvu a byl servírován jako teplý
nápoj s plovoucími malinami. Komisaři Lukáše
ocenili body, takže získal krásné šesté místo. 

Poté jsme již čekali pouze na vyhodnocení,
kdy jsme si dokázali, že jsem zdatnými soupeři. 

Těšíme se na další soutěže, kde se potkáme
již s našimi kolegy soutěžícími a komisaři.

Lenka Svobodová, ISŠ

Norsko v praxi
Dne 3. 3. 2017 se konala přednáška pana učitele Mgr. Vladimíra Hirta o Norsku pro žáky 1.B

HT oboru hotelnictví. Zeměpis cestovního ruchu byl pro žáky obohacen o další památky, přírodní
zajímavosti, kulturu a praktické poznatky na základě vlastních zkušeností.  Přednáška se žákům
líbila, byla interaktivní a obsahovala mnoho krásných fotografií z této atraktivní destinace. 

M. Šindler, ISŠ

Dne 8. 3. 2017 pořádala ISŠ Slavkov u Brna,
příspěvková organizace odbornou soutěž kraj-
ského kola AUTOMECHANIK JUNIOR
2017, které se zúčastnilo všech 6 škol Jihomo-
ravského kraje. Každá zúčastněná škola byla
zastoupena dvěma soutěžícími, kteří předvá-
děli svoje vědomosti, šikovnost a um ve třech
částech soutěže. V první části byli testováni
v počítačové učebně, kdy jim bylo vygenero-
váno 120 otázek, na které měli odpovědět v ča-
sovém limitu. Druhá část byla poznávací, v níž
měli soutěžící na šesti různých stanovištích

rozpoznat a správně přiřadit např. elektrická
měřidla, části klimatizace, osvětlení nebo části
motoru a převodovky. Praktickým dovednos-
tem byla určena poslední část soutěže. Na
1. a 2. místě se umístili zástupci ISŠA Brno,
naši žáci dosáhli na krásné 3. a 5. místo. Me-
dailové pozice jsou zavazující, protože žáci se
zúčastní celostátního kola, které se bude tento
rok konat v Praze. Organizačnímu týmu pra-
covníků naší školy a našim žákům patří velké
poděkování za vzornou reprezentaci školy.

J. Kosař, ISŠ

Automechanik Junior 2017

Dva turnaje – dvě brambory
Dne 17. února se konal na ZŠ Purkyňova ve

Vyškově futsalový a 3. března florbalový tur-
naj SŠ okresu Vyškov. V obou kláních na sebe
narazila mužstva Gymnázia Vyškov, Gymná-
zia Bučovice, SOŠ Vyškov a ISŠ Slavkov
u Brna. Naše škola na obou turnajích získala
bramborové medaile. Kluci podali bojovný
výkon a za snahu si zaslouží velkou pochvalu.

R. Vaňura, ISŠ

Věda, výzkum, inovace
Dne 1. 3. 2017 se žáci tříd 1.A HT, 1.B AU a 1.A KČTR zúčastnili v areálu BVV Brno veletrhu

Věda, výzkum, inovace 2017. Akce se týkala vysokých škol, které předváděly své výzkumy
a praktické ukázky. Během prohlídky jsme zhlédli Science show, která byla zaměřená na téma
těžiště těles. Poté jsme navštívili VIDA centrum. Exkurze byla velmi zajímavá.

M. Langová, A.Vyhnánková, ISŠ
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WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

Pokud chcete bez starostí prodat 

www.rkokno.cz
VYŠKOV, SUŠILOVA 28/3

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

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

pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU

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

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
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Otvíráme 15. května!
najdete nás na Hradební 1441 (bývalá prodejna zdravé výživy)

• značkové psací soupravy a zápisníky v dárkovém balení

• dárková balení pochutin, např. paštiky s vínem

• luxusní karibské rumy, kvalitní vína, 
originální čokolády a cejlonské čaje

• trička, tašky, batohy, powerbanky 
a mnoho dalšího zboží

• vše s možností dotisku iniciál, 
jména, loga atd.

ORIGINÁLNÍ DÁRKY

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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Co Vás na pracovní pozici
očekává:
•účtování daňových dokladů
•spolupráce při měsíční

účetní závěrce 
•zpracování přiznání k DPH
a kontrolního hlášení

•pozice je vhodná pro
 absolventy

Co by Vám nemělo chybět:
• min. SŠ – ekonomického směru výhodou
• znalost podvojného účetnictví
• znalost účetního  programu SAP výhodou
•  znalost MS Office
• znalost NJ slovem i písmem, znalost AJ

 výhodou
• samostatnost a schopnost rozlišovat priority
• schopnost týmové práce
• komunikativnost, pečlivost

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

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na mo-
bilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o., Bučo-
vická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Co Vám nabízíme:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zajímavou a perspektivní práci
• možnost osobního rozvoje v rámci

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

VŠEOBECNÁ ÚČETNÍ

DĚLNICE V TEXTILNÍ VÝROBĚ
Náplň práce:
• ruční balení zdravotnických

kom ponentů do operačních
setů

• obsluha balicích strojů

Požadujeme:
• manuální zručnost
• pečlivost
• odpovědnost 

tepelná čerpadla
klimatizace

prodej, montáž, opravy, servis

Zlatá Hora 1543
684 01 Slavkov u Brna

info@cmc-heating.cz
www.cmc-heating.cz

Mobil: 734 622 889
Mobil: 731 152 589

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661, 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 19. května do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Centrum denních služeb na
adrese Polní 1444 ve Slavkově
u Brna je sociální služba, která pů-
sobí již od roku 2008. Lidé, kterým
pomáháme, 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 zůstá-
vat sami doma, tak, aby mohli co
nejdéle bydlet ve svých domovech a nemuseli
se nutně stěhovat do domovů pro seniory a ob-
dobných zařízení.  

V rámci Centra denních služeb (CDS) na-
bízíme mnoho aktivizačních činností (caniste-
rapii, trénink paměti, cvičení, muzikoterapii),

hrajeme společenské hry. Pořádáme
různé akce, přístupné i veřejnosti,
nedávno to byla výtvarná dílnička
s názvem „Jaro v CDS“, s výrobou
jarních dekoračních předmětů.

Své služby poskytujeme také
lidem, kteří se obtížněji pohybují,
jsou odkázáni na pomoc druhé
osoby, či jsou přímo na vozíku.
V minulých letech vznikla myš-

lenka pořídit pro účely dopravy do Centrum
denních služeb nový automobil s bezbariéro-
vou úpravou, ale vzhledem k finančním mož-
nostem nebylo možné ji realizovat. Teprve
v loňském roce se podařilo na základě spolu-
práce s několika desítkami dárců z řad práv-

Novinky z Charitního centra denních služeb
nických i fyzických osob, také se zástupci
města a obcí shromáždit potřebnou částku
a nový vůz s nájezdovou plošinou pro Cen-
trum denních služeb zakoupit. Automobil byl
uveden do provozu začátkem roku 2017 i díky
podpoře z Tříkrálové sbírky. Ve spolupráci se
slavkovskou farností připravujeme květnovou
slavnost „Žehnání auta pro CDS“ jako podě-
kování všem, kteří nákup auta pomohli usku-
tečnit. 

Pořízením nového auta je uživatelům nabí-
zena důstojná přeprava, pracovnicím charit-
ního Centra odpadla spousta fyzické námahy
při svozové službě pro seniory ze Slavkova
a blízkého okolí. Děkujeme. 

E. Vávrová, vedoucí CDS

Již několik let Oblastní charita Hodonín pro-
vozuje ve Slavkově u Brna a Bučovicích cha-
ritní poradnu, která se zaměřuje na pomoc těm,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jsou
takovou situaci ohroženi. Služba je určena oso-
bám starším 18 let. Cílovou skupinou jsou, jak
rodiny s dětmi, tak oběti domácího násilí, oběti
trestné činnosti, osoby v krizi, osoby bez příst-
řeší, osoby se zdravotním postižením, senioři,
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Ve své práci s klienty se zaměřujeme na dlu-
hovou problematiku:

• (např. rodinný rozpočet, práva a povinnosti
dlužníka, exekuce, insolvenční řízení), 

• rodinnou problematiku a řešení mezilid-
ských vztahů (manželství, rodičovství, rozvod,
péče o dítě, výživné, sepisování návrhů)

• orientaci v sociálních systémech (sociální
dávky a služby)

• pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
(např. pomoc při hledání zaměstnání, příprava
na vstupní pohovor, sestavení CV)

• pomoc při řešení bydlení a hospodaření
(např. vzory smluv, nájemní bydlení)

• ochranu spotřebitelů a další. 

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna nabízí bezplatné
odborné sociální poradenství lidem v tíživé životní situaci

Pokud si nevíte rady s řešením životní situ-
ace, kontaktujte na adrese:

Sovětská 912, 685 01 Bučovice (budova po-
likliniky), tel.: 517 380 451, 739 389 266,
731 646 977, e-mail: poradna.bucovice@hodo-
nin.charita.cz , úřední dny v pondělí a středu od
9 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.

Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna, tel.
544 212 021, 731 646 977, e-mail:
poradna.slavkov@hodonin.charita.cz, úřední
dny v pondělí a středu od 9 do 12 hod. a od 13
do 16 hod., úterý a čtvrtek od 8 do 12 hod. další
informace na: www.hodonin.charita.cz
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Krajské kolo v pohybových
skladbách žáků

Chytlavý rytmus, nápadité taneční kreace
i zajímavé kostýmy. To vše si mohli vychutnat
návštěvníci krajského kola soutěže v pohybo-
vých skladbách žáků základních a středních škol
ve čtvrtek 30. března v Brně. Letos jsme pod zá-
štitou školy a AŠSK uspořádali již 41. ročník.

Účast na tomto ročníku byla slabší, než
v loňském jubilejním roce. Viděli jsme třináct
skladeb ze základních škol a pouze tři skladby
středoškoláků z Jihomoravského kraje. 

Soutěž je rozdělená do tří kategorií, a to pro
žáky prvního stupně základních škol, druhého
stupně základních škol a pro středoškoláky.
Choreografii si vytváří učitelé a žáci sami.
Všem je dána volnost ve tvorbě, mohou použí-
vat jakékoli náčiní, nářadí či jiné pomůcky. Je-
dinými požadavky jsou dodržení prostoru 12x
12 m, čtyři různé choreografické útvary a délka
sklady do tří minut. 

Slavkov u Brna zastupovala ZŠ Komen-
ského. V obou kategoriích pro první a druhý
stupeň základních škol si vedla velmi dobře –
získala první místa! TZ

Před popravčí četou 
Nakonec se ukázalo, že nebude tak zle. Od-

souzenec dostal milost. Před několika lety se
slavkovští ochotníci vydali na postupovou pře-
hlídku ochotnických divadel v Hodoníně. Ta-
mější porota jim dala co proto. Představení
nehodnotila špatně. Jen k němu měla hodně
výhrad… Tehdy fungovali divadelníci pod ná-
zvem Farní divadlo Slavkov. Současný soubor,
už pod názvem Divadelní spolek Slavkov
u Brna,se odhodlal ke stejnému kroku. Inu,
komu není rady – tomu není pomoci.

18. března ve 20 hodin se zvedla opona nad
představením hry Lakomec ve městě Kojetín.
Inscenace proběhla k úplné spokojenosti reži-
sérů tohoto kusu. Porota sice měla určité vý-
hrady k inscenaci, ale uznala snahu souboru po
kvalitním provedení. Hlavní pro nás ale bylo,
že tak jako na všech provedeních Lakomce,
i v Kojetíně byli diváci spokojeni a dobře se
bavili. Jejich hodnocení po skončení to po-
tvrdilo.

A výsledek? Marie Kostíková obdržela od
porotců „čestné uznání za herecký výkon v roli
Frosiny“ a Milan Hrazdílek „cenu za herecký
výkon v roli Harpagona“.

Srdečně jim oběma k tomuto ocenění gratu-
lujeme. Plně si je zaslouží. S.O.

Poslední březnovou neděli proběhla diva-
delní kavárna tentokrát v lidovém stylu. Na
programu byl místní folklor. Sál téměř praskal
ve švech, na připravené vystoupení se přišlo
podívat přes 50 diváků. Během čekání na
hlavní program si návštěvníci mohli vyzkoušet,
jak dobře znají nářečí z okolí Slavkova. Věděli
byste například, čemu se u nás dříve říkalo ter-
pentl nebo šerhovňa? Terpentl bylo hodinové
kyvadlo a šerhovňa označovala vězení.

Program započal krátkou humornou scén-
kou. V ní vystupovala matka a syn se svou
milou. Syn (Adam Blahák) se snažil přesvědčit
svou maměnku (Marie Gottwaldová), že se
ožení, aby mu k tomuto jeho počínání požeh-
nala. Matka zprvu tomu svazku bránila a namí-
tala, že děvčica ráda pije a chodí po hospodách.
Jakmile ale uslyšela o jejím bohatství, změnila
ihned názor a naopak byla ráda, že si synáček
nalezl majetnou nevěstu.

Diváci dále vyslechli krásné lidové písně
z Němčan, Heršpic a Slavkova, které zazpívali
Agáta Andrlová a Adam Blahák. K vidění
byly i dva tance, při kterých mohl divák ob-
divovat nejen schopnosti tanečníků, ale i nád-
herný němčanský kroj, který měla děvčata na
sobě a který zapůjčila paní Čermáková.

Mezi lidovými písněmi zazněla i lidová po-
věst z Ko beřic, přednesená Lukášem Knot-
kem, a vzpomínka na drancování vojáků
během bitvy tří císařů, kterou přečetla Hana
Mlčochová. Celý program doprovodil hrou na
akordeon Vojtěch Janský z Brna.

Z reakcí diváků bylo znát, že se připravený
program velice líbil, dokonce jsme museli
jednu píseň na závěr přidat. Snad se tedy v di-
vadelní kavárně s folklorem nevidíme napo-
sledy a na další podobně laděné se budeme
opět těšit.

A. Blahák

Folklor Slavkovska v divadelní kavárně

Slavkovští stárci a chasa vás srdečně zvou na
již tradiční Svatourbanské hody. Letos se na-
chází v programu několik novinek. V pátek
mimo stavění máje proběhne i promítání folk-
lorního filmu Kača. Zároveň v rámci besedy
u cimbálu proběhne i výuka strážnického da-
naje (lidového tance) od rodilých Strážničanů.
Ve stejných prostorách proběhne i předhodová
diskotéka.

V sobotu projde průvod městem, který bude
zakončen vystoupeními folklorních souborů
z různých koutů Moravy. Večer bude hodová zá-
bava s dechovou hudbou Sobuláci. V neděli
budou hody zakončeny slavnostní bohoslužbou.

STRUKTUROVANÝ PROGRAM HODŮ:
Neděle 21. května
18.00 poutní krojovaná mše na Urbánku
Pátek 26. května
16.00 stavění máje na náměstí
19.00 promítání folklorního filmu Kača

s Obrázky ze Strážnice v zámeckých
kasematech

20.00–2.00 předhodová beseda s CM Spolek
odvážných & diskotéka s DJ Peejay
v zámeckých kasematech. Jednotné
vstupné je 60 Kč

Sobota 27. května
14.00 zahájení krojovaného průvodu městem

Svatourbanské hody s novinkami v programu
z jižní strany Palackého náměstí

15.00–17.00 folklorního odpoledne na nádvoří
zámku (vystupují DH Sobuláci, FS
Malé Zálesí, FS Bítešan, Slovácký
krúžek z Brna, Slavkovská chasa, ZUŠ
Slavkov a dětská skupina z vážanské
školky)

20.00–2.00 Hodová zábava s DH Sobuláci
v SC Bonaparte

Neděle 28. května
9.30 krojovaný průvod se sochou sv. Ur-

bana od radnice a hodová mše
v chrámu Vzkříšení Páně

Těší se na Vás slavkovští stárci

Divadelní kavárna • Foto: archiv

Svatourbanské hody • Foto: archiv
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www.komunitnicentrumkoralky.cz
FB: komunitní centrum Korálky

Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková

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

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

www.akr-stehovani.cz

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Dne 19. dubna 2017 uplynulo 5 let, kdy nás opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

MILAN BLISA
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 14. dubna 2017 by se dožil 70 let pan

FRANTIŠEK POKORNÝ
Dne 17. března 2017 uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opustil.

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 21. dubna 2017 si připomeneme 1. smutné výročí od úmrtí
našeho kamaráda, pana

JIŘÍHO SUCHÁNKA

Vzpomínají přátelé.

Vzpomínka
Život jde dál, vzpomínky zůstávají.

Dne 24. dubna 2017 uplynulo 14 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.

Vzpomínka
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.

Dne 22. dubna 2017 by oslavil 70. narozeniny pan

J I Ř Í  Č E R N Ý
a 29. srpna 2017 si připomeneme 7. smutné výročí,

kdy nás navždy opustil
Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Dne 4. března 2017 uplynulo již 10 smutných let od smrti

naší tolik milované maminky, dcery a manželky, paní

V L A D I M Í RY  M O K R É
Dne 22. dubna 2017 by oslavila 50. narozeniny.

S láskou stále vzpomínají dcery, manžel i maminka.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

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 2017 uplynulo 19 let, kdy nás navždy opustil manžel,
 tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 12. dubna 2017 jsme vzpomněli sedmé smutné výročí úmrtí pana

MIROSLAVA ŘEHOŘE
ze Slavkova u Brna

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

Slet čarodějnic
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně očeká-

vány radou starších na sletu čarodějnic v neděli
30. dubna. Setkání bude od 16 hodin na hřišti
naproti TSMS v ulici ČSA; zde budeme křep-
čit a dovádět kolem ohně. Výběr oděvů je na
vaší fantazii, nezapomeňte na dopravní pro-
středek! Je možné přinést si špekáček a prut na
opékání, také drobné na čaj.

Srdečně zve Sdružení čarodějnic

Poděkování
Chtěla bych poděkovat MVDr. Petru Máj-

kovi za profesionální a pohotovou péči o naši
fenku Amálku v době její březosti. Jeho péče
nekončí, ale je připraven kdykoliv pomoct
i mimo ordinační hodiny. Jsme pravidelnými
zákazníky asi 15 let. Děkujeme za péči.

Spokojení pacienti
Amálka, Kája a jeho páničci
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PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

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

Tel. 737 867 922

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Danuše Pavésková (1932) 23. 3.
Jan Zukal (1943) 29. 3.
Jitka Rybnikářová (1929) 2. 4.
Ladislav Sáček (1970) 17. 4.

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.

Vzpomínka
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.

Dne 14. května 2017 vzpomeneme dvanácté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
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

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 8. května 2017 uplyne osmé 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

…čas plyne, jen vzpomínky zůstávají…

Dne 2. května 2017 uplyne dlouhých 30 let, co nás navždy opustil pan

JAN KNOTEK

S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 5. května 2017 by se dožil 90 let pan

BOHUMIL FRANK

Vzpomínají manželka, dcera s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.

Vzpomínka
Jen klidný spánek můžeme Ti přát, a láskou a úctou na Tebe vzpomínat.

Dne 15. května 2017 by oslavil své 37. narozeniny pan

PETR ODEHNAL
S láskou vzpomínají Monika, syn Peťa, rodiče, sestra s rodinou a babička.

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušil, co to má znamenat.

Nebylo Ti dopřáno stále s námi být, nebylo léku, aby mohl žít.

Dne 12. května 2017 uplynulo 15 let, co nás opustil pan

FRANTIŠEK KOUDELKA
Kdo v srdcích žije – neumírá.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka, děti s rodinou a kamarádi.

Vzpomínka

Dne 18. května 2017 by se dožil 100 let pan

JAROMÍR LEKAVÝ

Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkují syn Jaromír a syn Jiří s rodinou.

Vzpomínka
Zmizel Tvůj úsměv, zmlkl Tvůj hlas, jen vzpomínky na Tebe zůstaly v nás.

Tvé dobré srdce přestalo bít, smutno je bez Tebe žít.
Dne 13. května 2017 uplynou smutné dva roky,

kdy nás navždy opustil, pan

ANTONÍN LATTENBERG
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

INZERCE

KOUPÍM jakoukoliv Jawu/ČZ v předreno-
vačním stavu. Tel.: 774 599 161.

MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.

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

HLEDÁM chatu nebo chalupu k rekreaci do
30 km od Brna. Tel. 792 284 071.

HLEDÁM bydlení ve Slavkově a v okolí –
menší RD se zahrádkou nebo byt 2-3+1
s balkonem. Tel.: 607 496 359.

NABÍZÍM zdarma pozemek o rozloze 1 ha
k dlouhodobému sekání trávy pro hospodář-
ská zvířata. Pozemek se nachází ve slavkov-
ských serpentinách s bezproblémovým
nájezdem pro traktor. Tel.: 605 830 218.

HOSTINEC NA ŠPITÁLCE přijme pomoc-
nou sílu na úklid (i důchodkyni)! Kontakt:
604 573 212, pyrek@spitalka.cz, nebo
osobně!

Setkání u Zlatého jelena
Vážení občané, i letos si společně připome-

neme boj našeho lidu proti nacistům u pom-
níku Jiřího Jírovského ve Ždánickém lese.
Setkání u Zlatého jelena se uskuteční v pondělí
8. května 2017 v 8 hodin. Zúčastní se historik
a poslanec PČR PhDr. Miroslav Grebeníček,
poslanec PČR Mgr. Ivo Pojezný a další vý-
znamní hosté.

Odjezd autobusu:
8.30 Slavkov, parkoviště B. Němcové
8.40 OÚ Heršpice
8.45 OÚ Nížkovice
8.50 OÚ Kobeřice

Zve ZO KSČM Slavkov
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Zápis dětí
do KMŠ Karolínka

Milí rodiče, ve školním roce 2017/2018 na-
bízíme volná místa v Křesťanské mateřské
škole Karolínka ve Slavkově u Brna. Na webu
školy www.kmskarolinka.cz najdete v dubnu
předběžný elektronický zápis, oficiální zápis
se uskuteční v úterý 2. 5. 2017 od 10 do 12
a od 14 do 16 hodin. Prosíme, přijďte se svým
dítětem. „Žádost o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání“ si můžete vyzvednout
v KMŠ od úterý 18. 4. nebo stáhnout na we-
bových stránkách v sekci Pro rodiče – formu-
láře. S vyplněnou žádostí potvrzenou od
lékaře a s vyplněným dotazníkem, který je
přílohou žádosti, přineste k zápisu: Rodný list
dítěte, OP zákonného zástupce, cizinci po-
volení k pobytu, děti se speciálně vzděláva-
cími potřebami vyjádření z poradenského
zařízení (SPC, PPP) a přezůvky. 

Naše mateřská škola je otevřena dětem
věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem
přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou vý-
chovou dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude
oznámeno zveřejněním seznamu přijatých
i nepřijatých dětí na vstupních dveřích školy
i na webových stránkách nejpozději dne 1. 6.
2017. V seznamu nemohou být jména, děti
budou uvedeny pod registračními čísly, které
budou Vaší žádosti přiděleny při zápise. 

S. Josefa Hana Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro
děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h. 

Svátost smíření každou středu od 19.00 do 20.00. 

1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku 15.00.
4. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00.
4. - 5. 5. Návštěvy nemocných.
8. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic (pondělí), pěší 10.00

od kostela, 14.00 autobus, 15.00 ze Zdravé Vody,
16.30 mše sv.

13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích v 18.30.
12. – 14. 5. Duchovní obnova „Jsi moje vzácná perla“

- pro děvčata, klášter školských sester.
20. 5. Generální úklid interiéru kostela ve Slavkově od

8.00.
21. 5. Pouť na Urbánku, 17.00 cesta světla, 18.00 mše

sv., táborák.
26. 5. - 4. 6. Svatodušní novéna, ve farní kapli.
28. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově, 9.30 mše

s průvodem, večerní mše 18.00.
28. 5. Divadelní kavárna v 16.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo si setkání
domluvte na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587,
slavkov@dieceze.cz, www.farnostslavkov.cz.

Po jarních prázdninách jsme se ve školce
opět sešli, abychom si společně s dětmi užili
jarních měsíců. Při vycházkách děti rády po-
zorují rozkvetlé zahrádky, stromy i keře
a mohou tak všude kolem vnímat spoustu
krásy, barev a vůní. Ve třídě si s dětmi připo-
mínáme symboly jara, např. poznáváním a vy-
tvářením jarních květin z papíru. První jarní
den děti přivítaly nákupem petrklíče a narcisek
ve slavkovském květinářství, aby si mohly
jarně zkrášlit svoji třídu. Březen je měsíc
knihy, proto si děti přinesly své oblíbené
knížky a povídaly si o nich. A také o tom, jak
a z čeho se knihy vyrábí, proč je důležité číst,
jak s knihou zacházet aby se neponičila. Nav-
štívili jsme zámeckou knihovnu, kde nám paní
knihovnice připravila zajímavý program s po-
učením, jak zacházet s knihami, které si pravi-
delně půjčujeme, abychom je zase v pořádku
vrátili. V rámci tématu „Kniha přítel člověka“
se mohli rodiče nebo prarodiče přihlásit na
čtení pohádky dětem ve třídě před odpočin-
kem. Dětem i rodičům se toto zpestření moc
líbilo, proto jsme čtení prodloužili až do Veli-

konoc. V přípravách na Velikonoční svátky si
děti zdobily kraslice, povídaly si o křesťan-
ských zvycích a jejich významu. Naším přá-
ním je, aby si děti pod slovem Velikonoce
nevybavily pouze lidovou tradici Velikonoč-
ního pondělí, ale měly povědomí o Velikonoč-
ních událostech obecně. Proto si děti
vyzkoušely, z čeho se míchá chlebové těsto,
pozorovaly, co se děje s kváskem a zamíchané
přinesly panu kuchařovi do školní kuchyně
k upečení. Chléb jako symbol Poslední Ježí-
šovy večeře byl velice chutný, zvláště když si
děti mohly z velkého bochníku utrhnout kou-
sek jen tak, svýma rukama. Do druhého dne
nezbyl ani kousek! Vzácné byly okamžiky, kdy
jsme v tichosti odkrývali do šátku zabalený
kříž a posílali si z ruky do ruky zhaslou svíci.
Slova písně „Ježíš za nás šel umřít, abychom
my mohli žít“ naše setkání umocnila a připra-
vila na další setkání o Ježíšově největším zá-
zraku. Krása nového života v probouzejícím se
jaru je nádherným obrazem vzkříšení Ježíše
Krista a nového života, který nám dává. 

Za KMŠ Karolínka Jana Rujzlová

Velikonočně v Karolínce

Blahopřání

Dne 22. dubna 2017 oslavil 60. narozeniny
pan 

MILAN KOŠŤÁL

Mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti
a sportovních úspěchů

přeje celá rodina a Bary a Biki.

Po kratší přestávce si pro Vás slavkovské po-
bočka MSKA připravila další zajímavou před-
nášku. Tentokráte tématem bude historie, a tak
trochu i ekonomika. Naše pozvání přijal
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D., který si
pro nás připravil přednášku na téma: „Proč
Církev zakazovala úrok“ a co vlastně mají
společného André Breton, Michelangelo,
Adam Smith a Savonarola. 

Jak samotný název napovídá, tak
v přednášce bude vylíčen středověký
pohled Katolické církve na otázku
půjčování peněz a úroku. Budou
i zmíněna méně známá fakta o tom,
jak se k tomu stavěli například františkánští ře-
holníci v Itálii.

Doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. působí
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Přednáška Moravsko-slezské křesťanské akademie
Zaobírá se ekonomikou veřejného
sektoru, ekonomikou kultury nebo fi-
lantropii a dobrovolnictvím.

Tato přednáška se uskuteční dne
10. května v 18 h v prostorách slav-

kovského kina Jas. Vstupné bude tradičně
dobrovolné. Na přednášku Vás všechny sr-
dečně zvou všichni členové slavkovské po-
bočky MSKA. Luděk Červinka

V KMŠ Karolínka • Foto: archiv školy



25SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ4/2017

Fotbalové jaro začalo
Jarní sezona 2016/2017 pokračuje dalšími

zápasy.
Utkání A mužstva SK Slavkov
SO 29. 4. 16.30 Babice (D)
SO  6. 5. 16.30 Podolí (V)
SO 13. 5. 16.30 Slovan Brno (D)
SO 20. 5. 16.30 Soběšice (V)
SO 27. 5. 16.30 Lipovec (D)
SO  3. 6. 16.30 Jedovnice (D)
SO 10. 6. 16.30 Rudice (D)
NE 18. 6. 16.30 Čebín (V)

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

Fotbalisté • Foto: archiv

Vážení přátelé dobré country hudby, tedy
Poutníků, vám všem, kteří jste navštívili kon-
cert k mým šedesátinám, který se konal

31. března v SC Bonaparte ve Slavkově u Brna,
děkuji a také děkuji za atmosféru, kterou jste
tam vytvořili. Bylo to pro nás účinkující velké
povzbuzení a hrálo se nám moc dobře.

Program začali moji přátelé z Chomutova,
skupina Album. Lepší rozjezd večera jsem si
nemohl přát. Většina lidí v sále asi tuto skvělou
kapelu neznala a byla určitě překvapena úpra-
vami písní od Stinga, Beatles a jiných pro blue-
grassové nástroje.

Po té jsem nastoupil já se svými současnými
kolegy z Poutníků. Předvedli jsem část pro-
gramu, s kterým objíždíme celou naši vlast.
Troufám si tvrdit, že i naše hraní se líbilo,
soudě dle ovací z publika.

Poslední, třetí část koncertu, tvořilo zpívání
a hraní gratulantů z řad mých bývalých pout-
nických spoluhráčů. Začala zatím jediná zpě-
vačka v historii této skupiny – Hanka
Černohorská. No a pak přišli na řadu další.
Jeden z nejlepších bendžistů u nás Petr Bran-
dejs. Zpěvák a mandolinista Jirka Mach, br-
něnský Johny Cash – Zdeněk Kalina, další
hráč na mandolínu, Pavel Petržela. Nechyběl

Jiří Karas Pola oslavil šedesátku koncertem
ani otec zakladatel, dlouholetý poutnický ve-
doucí František Linhárek.

Vrcholem bylo vystoupení Roberta Křes-
ťana, jenžto složil pro Poutníky ty nejzásad-
nější písně a dvě z nich (Panenku a Až uslyším
hvízdání) s nám zahrál a zazpíval. Proběhly
také dva přídavky a byl tu konec. V šatně jsem
poté dostal spoustu dárků jak od posluchačů,
tak od kolegů muzikantů.

a potom honem do restaurace penzionu
Olga. Zde se pokračovalo až do ranních hodin,
ale to už byla jiná akce.

Takže ještě jednou děkuji všem poutnickým
fanouškům, kteří přišli. Já se s vámi za kapelu
těším zas někdy někde na shledanou. No
a snad se ještě nějakých narozenin dožiji.

Zaznamenal oslavenec Jiří Pola – Karas

V novém Motookénku vás budu informovat
o historii slavkovského okruhu. Bude to takový
seriál na pokračování. V tomto prvním díle
začnu současným mnou založeným MK Aus-
terlitz.

V roce 2004 vznikl nápad na založení něja-
kého spolku, které bude sdružovat příznivce
jedné stopy. S pomocí přátel a pana Libora
Musila se tento nápad v roce 2005 stal skuteč-
ností. Sháněl jsem těžko 25 lidí k podpisu, aby
jsme mohli být u MVČR zaregistrováni.
Na ustavující schůzi se nás sešlo 67! Byla to
nadmíru překvapující účast. Plány na znovu
obnovení slavkovského okruhu se začaly dobře
vyvíjet. Nakonec kvůli dvojitému povrchu vo-
zovky se tento plán rozpadl jako domeček
z karet. Nicméně náš klub vznikl a bylo po-
třeba jít dál.

Začínali jsme na krásné trati Liko-Su. Tato
trať se za pár let vybudovala do různorodého
využití. My jsme trať využívali za symbolickou
cenu k tréninkům a závodům našeho seriálu
Fechtl cup. V roce 2007 jsme uspořádali první
Motobál, který byl dlouho dopředu vyprodán.
Bylo to asi tím, že když je něco nové, tak je to
i zvědavé. Tak to je u všech akcí pořádající
kýmkoliv. Podařilo se uspořádat besedu o sil-

ničním provozu, závod do vrchu, plochou
dráhu, „Vánočku“. Za tři roky náš MK z pra-
covního vytížení opustil pan Musil. Na Liko-
Su se dělala úprava areálu a trať byla na čas
uzavřena. Hledali jsme jiné závodní okruhy.
Objevili jsme trať v areálu SÚS, areál letiště ve
Vyškově, minibike dráhu na Masecu. Tyto zá-
vody byly a jsou atraktivní jak pro jezdce, tak
pro diváky. Za pár let jsme z technických dů-
vodů zrušili náš Motobál a děláme novou akci
Motonoc. Dále pořádáme besedy o cestách na
motorce a nově pravidelné vyjížďky s naším
motoklubem.

Rok 2017 byl pro nás velkou změnou. Já
jako nejvyšší orgán MK jsem na VČS 31. 3.
2017 svou funkci předal. V dobré vůli jsem ji
předal Miroslavu Markovi, který je v komunitě
motorkářů známý na každém závodě jako
„obuvník“ motocyklů. 

Od této chvíle nebudu psát články MK Aus-
terlitz informuje, neboť jsem jen řadovým čle-
nem. Tato funkce náleží pouze správní radě.
Rozhodl jsem se psát o době minulé, o okruhu
který má ještě dnes patřičný zvuk. Chci podě-
kovat za důvěru MK Austerlitz a přeji mu, ať
se vše daří jako doposud a nejlépe ještě víc.

J.M.

Motookénko
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Motoklub Austerlitz informuje
Letošní sezona motoklubu odstartovala be-

sedou o pravidlech v silničním provozu. Škoda
pro ty, kteří na ní nebyli. S letošními novin-
kami seznámil přítomné pan Jiří Kyjovský

v neformální atmosféře a podrobnostmi nešet-
řil. Cestovní sekce klubu vyjela v neděli 16.
dubna na Myjavu obdivovat lidovou architek-
turu Slovácka a krajinu Bílých Karpat. Jez-

decké zážitky nesnížilo ani chladné počasí a už
se těšíme na nové. 

Poznávací trasa po zapomenutých mostech
a dopravních stavbách je již připravena a start
stanoven na neděli 30. dubna. Pro milovníky
Endura máme uchystanou novinku. První květ-
nová neděle prověří jezdecké dovednosti účast-
níků této akce. Abychom uspokojili
cestovatelské i kulinářské chutě motorkáře zá-
roveň, je na sobotu 20. května připravena vý-
prava k břehům Dunaje. Trasa protíná krajinu
Javořické vrchoviny a rakouského Waldvier-
telu. Podrobnosti najdete na stránkách: mkaus-
terlitz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz.

Organizace rychlostních silničních závodů
motocyklů v serpentinách finišuje právě teď.
Závody jsou plánovány na sobotu 28. května.
Na pochopení sadařů, zahrádkářů i rekreantů
oblasti se tradičně spoléháme. V přípravách je
i cestování po stopách Velké Moravy. Tož, tě-
šíme se na setkání při některé klubové akci.
Zapomnětlivci, udělejte si uzel na kapesníku,
ať žádnou nezmeškáte. 

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

O vztahu lidí ke stromům toho bylo napsáno
mnoho. První stromy, jednoduché jehličnany,
se vyvíjí na naší planetě před 300 miliony let,
kdy stromovité přesličky vystřídaly jednodu-
ché jehličnany, včetně druhu ginkgo, který se
zachoval dodnes. Severní Amerika a Evropa
byli spojeny, vývoj dřevin na obou kontinen-
tech probíhal společně. Větší množství dřevin
v severní Americe způsobily pravděpodobně
až nastávající doby ledové a pozdější horské,
alpínské vrásnění. 

V současných dnech, v měs. dubnu sledu-
jeme a obdivujeme odkvétání stromů, u třeš-
ňovitých, rod prunus i léčivou sílu a vůni
květů. Nejen v zahradách a ovocných sadech,
také v blízkých listnatých lesích jsme se dříve
setkávali s kvetoucími třešněmi jako s přimí-
senou dřevinou, kterou šíří a vysévají hlavně
ptáci sami. Je to jakási pramáti celého boha-
tého třešňového rodu. Jako bývalý lesník
vzpomínám na aktivitu hodnocení stavu
a množství přimísených tak zvaně „hospodář-
sky bezvýznamných druhů dřevin.“ Kvetoucí
třešně bylo možné snadno počítat. Plody jsou

však samá pecka, málo dužniny. Přesto byly
vysévány ve školkách jako podnože pro zu-
šlechtěné formy třešní i višní. První třešně
zvané májůvky většinou sklidí ptáci, kteří si je
vysadili. Letos se dá očekávat, že největší
škůdce třešní, jejich červivost, larvu pěkné
 barevné mouchy vrtule třešňové, která zimuje
ve stadiu kukly v zemi, zahubily silné holo -
mrazy. Pokud jde o kvalitu dřeva, o kulatinu,
třešňové kmeny byl velký zájem v nábytkář-
ství. Jádrové dřevo na výrobu dýh žlutočer-
vené barvy s hedvábným leskem, i jako
imitace mahagonu byl velký zájem. Známé
jsou i dřívější intarsie, barevně vykládaný ná-
bytek pro selské a myslivecké jizby s řezbář-
sky uměleckými doplňky zejména u starší
generace lesníků z podkarpatské části bývalé
Československé republiky. 

Do stejného rodu prunus se řadí i mnohé
druhy modrého ovoce. Nejznámější snad je
švestka domácí. Od kdy se u nás pěstuje, je
známo. Dříve u nás rostly jen pichlavé, trnité,
křovinaté trnky kde dužina nešla od pecky.
O sladké švestky a jejich pěstování se u nás za-

Léčivé květy stromů
sloužil, jak je psáno, moudrý syn Jana Lucem-
burského v polovině 14. Století Otec vlasti,
Karel Čtvrtý. Balkánskou švestku přestěhoval
i k nám. Přinesli ji mniši Benedyktýni až do
Prahy. Tehdy ji říkali podle svého panovníka
Karla – karle, karlátka, kadlátka. Další trnky,
slívy, durancie s mírně odlišnými tvary se roz-
šířily až v 19. století, hlavně jako sušené nebo
povidla. Výhodou stromové švestky je její
snadné množení. Rozloží kořeny doširoka
kolem sebe a z nich vyrůstají výhonky – od-
kopky stejných vlastností jako matečný strom. 

Stromy tohoto rodu rostou, vykvétají i plodí
po celé severní polokouli. V našich atlasech
dřevin se uvádí kolem 26 druhů, avšak mno-
hem početnější, hlavně u japonské sakury,
která se kultivuje téměř dvě tisíciletí, je vytvo-
řen mnohonásobek dalších forem a hybridů.

Nelze zapomenout na místy velmi hojné
střemchy z rodu prunus, často jako nízká,
spodní stromová etáž s hroznovitým květen-
stvím i plodenstvím. Příjemně voní a pobyt
v kvetoucím porostu má léčivé účinky.

Milan Hrabovský 

Třešeň ptačí (Prunus avium) • Foto: M. Hrabovský Střemcha hroznovitá (Prunus padus) • Foto: M. Hrabovský

Velikonoce • Foto: V. Jelínek
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
V březnu jsme ukončili cvičení v tělocvičně

ZŠ Tyršova a začneme opět cvičit v září. Dě-
kujeme Mgr. Libuši Vlachové, která se ujala
cvičení Pilates. Naše poděkování patří také
Mgr. Leoně Hrabovské z Úřadu práce, která
nám vysvětlila poskytování sociálních dávek
potřebným občanům. Hned po velikonocích
jsme uskutečnili první zájezd do Thermalparku
v Dunajské Stredě. Další připravujeme na 27.
6. a 26. 9., ale přihlášky a poplatky je třeba
uhradit už 3. a 4. května v naší kanceláři na po-
liklinice. Na 6. června máme obsazen zájezd do
Lednicko-valtického areálu, zapsaného do pa-
mátek UNESCO. Ve dnech 9.–16. května se
účastní 40 našich členů týdenního rekondičního
pobytu v Lázních Luhačovice. Těšíme se na
slavnosti svěcení pramenů a zahájení lázeňské
sezony. Dozvíme se něco nového o správné
kompenzaci diabetu a užijeme si procházky
v nově upraveném lázeňském parku.  

Cukrovka je trvalé onemocnění, kdy slinivka
neprodukuje inzulin v takovém množství, aby se
glukóza z potravy dostala do všech buněk lid-
ského těla a vyživovala je. Hladina krevního
cukru stejně jako tlak krve se v průběhu dne
mění, po jídle stoupá a zase klesá, slinivka ji
u zdravých lidí dokáže redukovat. Jinak je to
u diabetiků, kteří si musí injekčně aplikovat in-
zulin, nebo užívat léky na podporu činnosti sli-
nivky. Neměli bychom mít vysokou, ani nízkou
glykémii, kdy může dojít až k ohrožení života.
Abychom měli kontrolu nad svou nemocí,
k tomu nám slouží malý přístroj, který se vejde
do dlaně – glukometr. Tak máme možnost zjistit
glykémii na lačno, dvě hodiny po jídle a kdyko-
liv přes den, nebo když pociťujeme nevolnost.
Pravidelné měření glykémie také umožní lékaři
upravit další léčbu. Pojišťovny však hradí gluko-
metr pouze pacientům na inzulinovém režimu.
Proto můžete využít sponzorský dar a získat
v naší kanceláři zdarma kvalitní, přesný gluko-
metr ONE TOUCH Select Plus Flex, odběrné
pero s 20 lancetami a 10 testovacími proužky. 

Hlávkový salát je králem máje – je to jediná
zelenina, která se konzumuje čerstvá, bez va-
ření, a tak se zachovají všechny vitaminy
a vláknina, která reguluje zažívání. Hlávkový
salát by měl být na jaře přílohou ke každému
hlavnímu jídlu. Vyzkoušejte jarní bramborový
salát: Potřebujete 250 g brambor, hlávku salátu,
svazek ředkviček, bílý jogurt, vejce, půl cit-
ronu, pórek, sůl a pepř. Brambory uvařené ve
slupce nakrájíme, přidáme nastrouhané řed-
kvičky a natrhané listy salátu, pórek, nebo jarní
cibulku, zakapeme citronovou šťávou, osolíme,
opepříme a přidáme bílý jogurt. Smícháme
a ozdobíme pokrájeným vařeným vejcem. 

Marie Miškolczyová

cereritem. K signalizaci škůdců jako jsou oba-
leči a pilatky vyvěšujeme do korun stromů fe-
romonové lapáky a lepové desky. Určíme tak
vhodnou dobu pro aplikaci ochranných pro-
středků a částečně omezíme i poškození plodů.

Při slabším napadení broskvoní kadeřavostí
je vhodné infikované listy otrhat a spálit, aby
se kadeřavost nešířila dál. Na nejmladších čás-
tech letorostů sají mšice, které jsou přenašeči
virových chorob (šarka) na ovocných stromech.
Ošetření se dělá až při samotném výskytu a to
většinou jen jednou. Používají se přípravky Ca-
lypso 480 SC, Mospilan 20 SP nebo Reldan 22.

Pokud pominulo nebezpečí přízemních mra-
zíků, můžeme na připravené záhony vysévat
okurky, tykve a vysazujeme předpěstované sa-
zenice papriky, rajčat a lilků.

Můžeme také začít se sklizní. Ve sklenících
a fóliovnících jsou již ke sklizni vhodné hláv-
kové saláty, kedlubny… Na zahradě již uzrává
zimolez kamčatský a rané třešně Karešova,
Rivan, Adélka a nebo Rychlice. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža 

Rady do zahrady – květen
Pranostika: Před 13. dnem máje nejsme

ubezpečeni stálého letního povětří, po tomto
dni ale není zapotřebí se obávati stromu a vínu
škodného mrazu.

Po neobvykle mrazivější letošní zimě se sně-
hovou přikrývkou přišlo jaro dříve než jsme če-
kali. Příroda si poradila a tak jsme velmi brzy
obdivovali kvetoucí bledule, sněženky, fialky,
narcisy, tulipány a jiné. Také ovocné stromy ne-
zůstaly pozadu a začaly postupně kvést slivoně,
meruňky, broskve, hrušně a jabloně. Kolem nás
vše kvetlo a nečekalo na „zmrzlé muže“, kteří
by veškerou sílu, kterou příroda dala do květů,
zmařili. Stále však musíme pozorovat počasí
a při předpovědi nízkých teplot raději kvetoucí
stromy nad ránem postříkáme vodou. Voda na
květech a větvích zmírní případné poškození
mrazem. Malé stromy a keře je možné ochránit
obalením netkanou textilií.

Asi tři týdny po opylení nám násada malých
plůdků ukazuje jakou úrodu můžeme očekávat.
Pokud je plůdků velmi mnoho provádíme pro-
bírku. Zpočátku odstraňujeme poškozené
a špatně se vyvíjející plůdky. Postupně odstra-
ňujeme ta, které se opožďují ve vývoji. Po červ-
novém propadu plůdků, kterým si strom sám
určuje počet, který uživí, pokračujeme s probír-
kou tak, aby například u jabloní bylo jedno ja-
blko asi na deseti centimetrovou vzdálenost.
Potom budou všechny plody stejné velikosti
a kvality.

To však není jediný úkon který provádíme.
Při dlouhotrvajícím suchu vydatně zavlažujeme
a přihnojujeme, možno kompostem nebo např.

Rádi bychom vás informovali o situaci
kolem poničené cesty v lokalitě „Vinohrady“.
Před rokem (15. dubna 2016) nechala stávající
majitelka pozemku v místě cesty komunikaci
poorat a navršit zeminu do vjezdů k parcelám
sadařů. Na vlastní náklady sadařů byla dána
cesta do takového prozatímního stavu, aby
byla zajištěna sjízdnost, přístup k pozemkům
a schůdnost pro občany Slavkova. Na majitele
pozemku byla podána žaloba a soud rozhodl
předběžně vykonatelným, avšak dosud nepra-
vomocným usnesením (z důvodu odvolání ža-
lované strany) ukládajícím majitelce povinnost
uvést cestu do původního stavu a zdržet se dal-
ších zásahů. Případ šetří i správní orgány Měst-
ského úřadu ve Slavkově u Brna.

Bohužel v sobotu 4. března v dopoledních
hodinách byla cesta znovu poškozena nezná-

mými osobami (18 vyrytých děr o průměru cca
1 m a nastražené ostny). Žádáme proto občany,
kteří byli svědky tohoto jednání, aby se obrátili
na policii nebo na autory tohoto článku. 

Za postižené sadaře
manželé Jan a Ludmila Kuchtovi, Jiří Navrátil

a manželé Mertovi

Pooraná cesta ve Vinohradech

Lapač hmyzu • Foto: archiv

Zničená cesta • Foto: 3x archiv autorů článku
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Robert Mráz: Na italské frontě
I. světová válka a Slavkov u Brna (XVII.)

VII. pokračování – 2. čtvrtletí roku 1917
2. duben – Kritický den, sněží neustále, laviny

hučí ze všech stran. Je to zde děsné. Dostáváme
už po několik dnů čistý kukuřičný chléb. Jíme jej
se sebezapřením. Kůrka by byla dobrá, ale
střídka sama o sobě vyžaduje dobrého žaludku.
Jinak velice hezky vypadá, jako cukrová buchta
se žloutky. Neděláme nic, nikdo nesmí z baráku.

3. dubna – Sněží dál, ale došlo nám dřevo
a musíme pro něj do lesa za každou cenu i v této
bouři. Děkuji tento den zase Bohu za podivné za-
chránění svého života. Když jsem šel se dřevem
nazpět, trhali sapeři u naší stanice lanové dráhy
skálu. Při výbuchu (šel jsem se Šedou, jsa první),
přiletělo k nám několik kamenů, z nichž jeden mě
s velkou prudkostí, jak jsem byl sehnut pod tíhou
dřeva, praštil po štítku čepice a těsně mi proletěl
kolem obličeje. Zaryl se na dva prsty hluboko do
tvrdé, ve sněhu ušlapané cesty k mé noze. Jen
o vlas – kdybych se byl vpřed více nahnul, měl
jsem roztříštěnou hlavu nebo nejméně obličej.

5. duben – Zelený čtvrtek. Přes hroznou nepo-
hodu nosíme celo odpoledne dříví. Večer obdržel
každý muž asi tři doušky rumu.

6. duben – Velký pátek. Obdržel jsem bohatou
poštu. Italové, bydlící s námi v baráku, opět zpí-
vají svoje pěkné písně, jimž se zájmem naslou-
cháme. Čtu 22. a 23. kapitolu evangelia sv.
Lukáše a pak píši rodičům dopis.

7. duben – Bílá sobota. Čtu 24. kapitolu evan-
gelia sv. Lukáše. Jelikož je teplý den, jezdí la-
viny. Jako ohromné, prudké veletoky řítí se
závratnou rychlostí do údolí.

8. duben – Hod Boží velikonoční. Z kompanie
byly nově utvořené zugy (čety). Já jsem u první,
velitel lajtnant Otto Meyer, Vídeňan. Sněží.

9. duben – Sněží neustále. Přes Brunnerský
průsmyk nemohou už tři dny vlaky, které naši
frontu zásobují. Sváteční menáž s knedlíky,
zelím a vepřovým. Je pondělí velikonoční. Dnes
jsem dočetl román Opuštěná s napínavým dějem.
Vrátím-li se z války, opatřím si jej ihned do své
soukromé knihovny. Autorem je Charles Mérou-
vel. Půjčuji jej hned Arnoštovi a Hubertu Chlu-
povi. Od nich pak jej četl lajtnant Májek
z Hodějic. Zdá se být velice příjemným.

12. duben – Mám hojnou poštu. U raportu se
žádostí o dovolenou na setí. Mohu prý doufat, že
ji obdržím.

15. duben – Neděle. Lístek od p. faráře Rause
z Rousínova. Špatné počasí, sníh s deštěm. Pro
lavinové nebezpečí je každá cesta nahoru k nám
zakázána. Laviny létají z úbočí hor s rachotem
bouře, strhujíce s sebou balvany a celé části lesa.

21. duben – List, který jsem psal p. Rausovi,
neprošel cenzurou p. lajtnanta Májka a já jej do-
stávám zpět.

24. duben – Lístek od bratra Tomáše z Her-
manstadtu.

25. duben – Italské letadlo nad našimi pozi-
cemi. Naše artilerie po něm střílí šrapnely, ale
bez účinku. Skupina nás deseti Čechů je fotogra-
fována. Jsem poprvé v poli „oblejsknut“. Večer
náhodná rozmluva s lajtnantem Májkem. Mluvil
se mnou, sám mě oslovil docela kamarádsky.
Ptal se, vím-li něco bližšího o Urbanu Blahut-
kovi. Moji sestru dobře zná a ohledně vráceného
dopisu mě varoval psát rebelantsky. Mohlo by to
mít nepříjemné následky jak pro mě, tak i pro
toho, komu píši.

30. duben – Lístky od rodičů, Karly Hájové,
Františka Havíře, A. Andresové a Josefy Špič-
kové.

1. květen – Krásné počasí. Čtu knihu Zbožňo-
vaná, z níž vyjímám verše N. Tolstého: „Vše, co
se zdá hořem, překážkou v životě, jest vysoký
stupeň, jenž se ti sám staví pod nohy, abys vy-
stoupil výše.“

9. květen – Přišel k nám na stráž za mnou lajt-
nant Májek. Odpoledne a i večer si mě zavolal
k sobě do své zvláštní světničky, abych mu dal
něco na čtení. Vzal jsem mu s sebou Nový lid
a Selku, kterou si on již sám, jak mi řekl, před-
platil a bude do ní psát. Jinak jsme se výtečně ba-
vili. Je to velice milý a legrační člověk. Je 22
roků stár a jak mi sdělil, chtěl studovat na kněze,
ale nyní již necítí ducha pro toto povolání.

11. květen – Tento den přinesl mi mnoho pře-
kvapení, a sice pošty, mj. od švagrové Hedviky,
která mi sdělila, že můj bratr Tomáš přijel na tři
týdny na dovolenou. A pak mi sem přišla bron-
zová medaile za statečnost a Karlův sborový kříž
s legitimacemi. Bronzová medaile mi byla při-
řknuta v rozkaze již 28. února t. r., a sice za Jižní
Tyroly.

16. květen – Lístek od Arnošta od kompanie,
že mi po gefreitrovi Gebertovi, který sem přišel
vystřídat gefreitra Dörflera, jenž jede na dovole-
nou, posílá suchary a masnou konzervu. V lístku
projevuje radost, že spolu pojedeme již brzy na
dovolenou.

20. květen – Byl jsem na 1. stráži vystřídán
a jdu dolů ke kompanii, kde to není k poznání.
Všechen sníh zmizel. Dopis od bratra Tomáše.
Píše mi o náhlé smrti strýčka Tomáše Hlásen-
ského, našeho bodrého souseda.

25. květen – Naše dělostřelectvo zahájilo sil-
nou palbu na italská postavení na Elfru a Zwöl-
fru. Poslanec Area sděluje v Informazione, že
italské vojsko ztratilo v zimních měsících násled-
kem zmrznutí, lavin a nemocí měsíčně 80 až 90
tisíc mužů.

27. květen – Čtu v Právu lidu o katastrofálním
požáru v našem okresním městě Vyškově zavi-
něném vichřicí. Shořelo 60 domů a 6 osob. 800
lidí je bez přístřeší.

1. červen – Polní mše svatá. Lístek od bratra
Tomáše z Hermanstadtu (hlavní město Sedmi-
hradska) a švagra Josefa Hrabovského z Hodějic
č. 78. Dnes byly na neurčitou dobu zastaveny do-
volené.

7. červen – Čtvrtek, svátek Božího těla. My
pracujeme krumpáčem na odstraňování ledovice. 

21. červen – Dnešním dnem počínaje jsem již
třetím rokem na vojně. Čtu v Lidových novinách:
„16. června t. r. podán byl poslancem Bechyněm
v parlamentě dotaz k události v Prostějově dne 26.
dubna t. r. Toho dne vystřelilo oddělení c. k. stře-
leckého pluku č. 13 ostrou salvou do (z hladu) de-
monstrujícího lidu. Hromada mrtvol a těžce
raněných pokryla dlažbu. Krev mužů, žen a dětí
smísila se s prachem ulice. Padlo přes třicet ran.

Interpelace uvádí jména všech 24 mrtvých
a těžce raněných bylo čtyřicet. Interpelace zjiš-
ťuje, že vojáci nebyli nikým a nijak ohroženi
a zjištěno, že do lidu stříleli osmnáctiletí rekruti
na povel svého velitele.

26. červen – O třetí hodině odpolední přišla na
naši 2. stráž od setniny telefonická depeše, že
četař Sneider, velitel 1. stráže a já, budeme dnes
večer kvůli odjezdu na dovolenou vystřídáni.
Lepší noviny netřeba.

27. červen – O 11. hodině dopoledne jedu la-
novkou dolů k setnině. Večer dostáváme dovo-
lenky a peníze.

28. červen – Ráno o půl třetí mou radost me-
zitím zvýšily ještě lístky od bratra Tomáše.
V Lanzinger-Säge se koupeme ve skvostné parní
lázni. V šest hodin večer vyjíždíme já i Arnošt za
krásného počasí směr domov. O půl čtvrté odpo-
ledne jsme dorazili do Vídně, kde zůstáváme přes
noc u paní Peslarové, u které se Arnošt vyučil
krejčovině.

30. červen – O 7. hodině ráno odjezd z Vídně,
před polednem jsme v Brně a ve 3 hodiny odpo-
ledne jsme přišli domů. Nikdo u nás nebyl doma,
jen maminka. Hermina stále u nás slouží a v hos-
podářství panoval pěkný pořádek. Na dovolené
se s Arnoštem stále pěkně bavíme, i počasí až
dosud nám přeje. Též Bohumil Šafránek je kaž-
dou neděli s námi. Pracuje zase v arsenálu ve
Vídni, byv z fronty propuštěn. Z jiných vojáků
jsou doma Robert Boček, Jaroslav Plchot a jiní. 

Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz

Čeští hoši v Dolomitech. Horní řada zleva: Sinta, Volek, já, Peřina, Voborník, Beháker. Spodní řada: Hamr, Eichler, Hubáč, Mildorf, Čip.
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V sobotu 25. 3. 2017 proběhl ve Slavkově
u Brna historicky první hospodský kvíz. Pub-
quiz, tak se hra nazývá ve Velké Británii, kde
také vznikla. Jak už z názvu vyplývá, jedná se
o vědomostní soutěž, která se hraje v prostředí
hostinců, barů či restaurací. Pro hráče z toho
plynou jisté výhody v podobě občerstvení
a posilnění během hry. Ovšem hranice mezi
výhodou a nevýhodou je vrtkavá, proto když
se někdo posilňuje častěji, může tím oslabit
svůj tým o svoje vědomosti.

Hra se odehrávala v Hostinci U Černého lva.
Touto cestou děkujeme paní Žemlové, že nám
dala tu možnost a prostor uspořádat tuto novou
kulturní akci. Do hry se přihlásilo pět týmů, je-
jichž členové se museli vypořádat s deseti té-
maty po pěti otázkách. Výsledky byly velmi
těsné, rozdíl mezi vítězem a druhým místem
byl pouhý jeden bod. Vítězství si odnesl tým
Boys,boys,boys, který měl 37 správných od-
povědí z 50 otázek.

Všem účastníkům chceme velmi poděkovat
za strhující výkony a budeme se těšit na další
odvážlivce ve čtvrtek 20. dubna opět v Hos-

tinci u Černého lva. Přihlásit se můžete na
www.registracequiz.jdem.cz. Více informaci

První Slavkovský PubQuiz
najdete na www.facebook.com/hadicaproduc-
tion. Jan Lysák, Hadica Production

Studium nemusí skončit získáním maturit-
ního vysvědčení nebo výučního listu. Univer-
zita třetího věku Masarykovy univerzity
nabízí seniorům příležitost nadále rozvíjet své
dosavadní znalosti a dovednosti. Kurzy U3V or-
ganizuje Masarykova univerzita již 27 let a je
jednou z nejvyhledávanějších univerzit třetího
věku v ČR. Díky studiu se mohou posluchači
dozvědět o novinkách z nejrůznějších oborů,

a to formou přednášek, seminářů nebo exkurzí.
Využijte i Vy svůj volný čas, naplňte ho novými
poznatky, vědomostmi a získejte nové přátele.

Srdcem Univerzity třetího věku MU je Vše-
obecně zaměřený kurz, jenž trvá osm semestrů
a je zaměřen na otázky zdravého a smyslupl-
ného životního stylu ve vyšším věku. Na kon-
cepci přednášek se podílí všech devět fakult
MU a jejich obsah má tedy víceoborový cha-

Studovat můžete v každém věku
rakter. Studium je zakončeno slavnostní pro-
mocí, na níž získají účastníci kurzu osvědčení
o absolvování. Zájemci se mohou hlásit také do
jednoletých kurzů, kterými jsou: Univerzita
třetího věku v Moravském zemském muzeu,
Kulturní dědictví a památková péče na Mo-
ravě (ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem) a G. J. Mendel: Člověk, opat vědec
(ve spolupráci s Mendelovým muzeem). 

Nad rámec základního programu jsou pro
posluchače U3V pořádány tematické krátko-
dobé kurzy zaměřené na informační technolo-
gie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, na
otázky z oblasti humanitních i přírodních věd
a mnoho dalších.

Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou
za čtrnáct dní v období od října do května.
Účastníkem programu U3V MU může být
každý, kdo dosáhl věku potřebného pro při-
znání starobního důchodu a má středoškolské
vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné,
každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo
pro akademický rok 2017/2018 stanoveno ve
výši 800 Kč. 

Přihlášky je možné podat osobně (Komen-
ského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 2.
května 2017 do 30. června 2017. Další infor-
mace a podrobnosti o Univerzitě třetího věku
MU naleznete na www.u3v.muni.cz. TZ

Loni tomu bylo právě 10 let, kdy vzniklo
naše rodinné Centrum Ententyky, z.s. Nefor-
mální setkávání maminek s jejich dětmi v pro-
storách evangelické fary vyústilo v oficiální
založení Centra. V současné době má spolek 34
členů a zaměřuje se především na aktivity pro
ty nejmenší. 

Nově od července bude Centrum nabízet
výuku anglického jazyka pro rodiče na rodičov-
ské dovolené a jejich děti. Každá lekce se skládá
ze dvou částí. První část je věnována dětem, kdy
se formou her a říkanek seznamují s cizím jazy-
kem, a druhá část je určena rodičům, kteří si tady
mohou oživit a rozšířit své znalosti jazyka. Ro-
diče tak mohou trávit čas se svým dítětem a od-
padá jim problém s hlídáním, v případě, že by
chtěli navštěvovat jazykový kurz. 

Dále Centrum připravuje např. Muzikohrátky

– muzikoterapii pro děti
od 3 do 30 měsíců. Nezapomínáme však ani na
starší děti, pro které jsou určeny Knížkohrátky –
čtenářský kroužek nebo Elektrohrátky – elektro-
technický kroužek, kde pracujeme se stavebnicí
Boffin. Tento typ aktivit, které finančně podpo-
řila Nadace ČEZ a kde se snažíme u dětí podpo-
rovat čtenářskou gramotnost a rozvíjet jejich
technické dovednosti, je v našem regionu po-
měrně unikátní. Mezi pravidelné aktivity CE také
patří úterní hernička pro děti nebo kurzy efektiv-
ního cvičení pro dospělé. Většina aktivit je pro
členy CE zdarma, pro nečleny za poplatek 30 Kč.

Pro více informací za námi přijeďte 20. 5. do
Heršpic na Sportovní den s rodinou nebo nav-
štivte www.enetentyky.eu.

Každého, kdo by chtěl hrát s námi, vítáme!
Lucie Štefánková

Hrajeme s rodinou již 10 let!

PubQuiz • Foto: 2x archiv HP

Posluchači Univerzity třetího věku • Foto: archiv U3V
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Toto číslo vyšlo 29. dubna 2017

Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

6. 5.                      9.00    Nohejbalový turnaj dvojic. Areál stadionu Sokol Slavkov
6. 5.                      9.00    Výstava anglických ohařů. Zámecký park                                                                                              MSKAO
9. 5.            13–16.30    Den otevřených dveří ZUŠ ZUŠ F. France

10. 5.                     16.00    Kurz Sourozenecké vztahy. DDM DDM Slavkov u Brna
10. 5.                     18.00    Proč církev zakazovala úrok. Přednáška F. Svobody v kině Jas MSKA
11. 5.                     18.00    Absolventský koncert. Sál ZUŠ ZUŠ F. France
12. 5.      13.00–17.00    Talentové zkoušky ZUŠ ZUŠ F. France
13. 5.                     10.00    Gulach Open Austerlitz. Areál koupaliště. Zahraje Výlet a SMP+
13. 5.                     17.00    Z operety do operety. Johann Strauss orchestr, Historický sál zámku                                                 ZS-A
15. 5.                     18.00    Absolventský koncert. Sál ZUŠ ZUŠ F. France
26.–28. 5.                          Svatourbanské hody stárci
28. 5.                    11.00    Fechtl Hill Cup #8. Serpentiny na Rousínov. MK Austerlitz
30. 5.      15.00–17.00    ZUŠ OPEN. Prostranství před ZUŠ. ZUŠ F. France

KALENDÁŘ AKCÍ – KVĚTEN 2017

Nohejbalový turnaj
Sokol Slavkov u Brna, oddíl nohejbalu,

 pořádá v sobotu 6. května tradiční májový ama-
térský turnaj v nohejbale dvojic neregistrova-
ných hráčů. Registrace proběhne od 8.10 do
8.45 hod., začátek turnaje je v 9 hodin. Star-
tovné je 200 Kč za dvojici, k dispozici bude tra-
dičně bohaté občerstvení. Srdečně zveme
amatérské hráče i širokou veřejnost.

Tak je to za námi. Sobotním závodem ve
vzdálené Nové Pace se uzavřel další ročník Če-
ského poháru v zimním plavání. Celkem 23
sobot od začátku října. Je to 23 měst a míst, ze
kterých jsme viděli jen rybník nebo řeku, ve
vodě pořádně prochladli, vrátili se večer
a doma s napětím čekali na výsledky. 

Nejteplejší vodu jsme okusili v říjnu ve Slav-
kově, rovných 13 °C. Ta nejchladnější na nás
čekala v lednu a únoru. V Chocni v Tiché Orlici
se plavalo při 0 °C, Svratka v Brně měla 1,3
stupně. V rybnících se už sekaly ledy. Ve vyře-
zaných bazénech šla zima až na kost. V Sázavě,
v rybníku pod památným klášterem, to byl
jeden stupeň, v Náchodě 1,8 °C. Vodu nad 4 °C
považujeme za teplou, ale to už bývá březen
a blíží se konec. Plavci bojují o umístění v Po-
háru, každý metr, každá desetina vteřiny před
soupeřem nesou body navíc. V posledním zá-
vodě bývá většinou jasno, tentokrát se však roz-
hodovalo o pořadí na stupních vítězů ještě ve
dvou kategoriích. Pro někoho nervy, pro ostatní
pohodové poslední plavání a rozloučení na půl
roku.

Čtrnáctinásobný vítěz Fides Brno letos ne-
stačil na početní, a tím i bodovou převahu praž-
ského I.PKO. Druhé místo v oddílech je ale
korunováno cennou sbírkou medailí. V deseti
kategoriích jsme stáli 7x na stupních vítězů,
dalších devět členů Fidesu obsadilo druhá nebo
třetí místa.

O medaile a úspěchy se zasloužili i slavkov-
ští členové Fidesu. Nejúspěšnějším plaveckým
manželským párem roku, soutěží jich asi dva-
náct, se stali Matuštíkovi. Jana ve své věkové
kategorii zvítězila a zlato přidala ke 2. místu
z MČR ve volném způsobu, 3. místu z MČR
prsa a 3. místu v duatlonu. Letos jí to opravdu

krásně plavalo. Svaťa vybojoval v Poháru bron-
zovou medaili za třetí místo. V nejstarší, málo
obsazené ženské kategorii, se mi podařilo vy-
hrát nad zbývajícími dvěma závodnicemi a cel-
kovým vítězstvím doplnit dva mistrovské tituly
a prvenství v duatlonu. Jarka Mašová se v Po-
háru probojovala na 5. místo, v MČR VZ zí-
skala 2. místo, v MČR prsa 3. místo, v duatlonu
3. místo. Hela Pavézková doplavala na celkové
7. místo. Tří závodů se letos zúčastnila Hana
Hložková, trať 250 m jednou vyhrála a jednou
skončila druhá. Jirka Pospíšil obsadil v Poháru
6. místo stejně jako Ivan Marek. Slavkovskou
skupinu doplňují ještě přespolní Šárka Tří-
sková, celkově osmá, v MČR VZ 2. místo,
v MČR prsa 4. místo, v duatlonu druhá, Franta
Zezula, celkově 5. místo a Laďa Stejskal, 16.
místo. 

Pro představu – konkurence je silná, soutěží
se účastní řada bývalých bazénových závodníků
a reprezentantů, takže my, plavci původně re-
kreační, máme menší šanci uspět. O to větší je
naše radost z každého bodu a předplavaného
konkurenta. A jak je vidět ve výsledcích, občas
se nám i daří. V mužských věkových kategori-
ích bylo letos přihlášeno přes 300 závodníků,
ale jen 30–40 odplavalo víc než deset soutěží.
V ženských kategoriích je číslo menší, celkový
počet je asi 150 účastnic, nad deset soutěží mívá
20–30 plavkyň. Od těchto údajů se pochopitelně
liší nejstarší věková kategorie, mužů je asi deset,
ženy jezdí pravidelně na závody jen tři.

Teď se všichni těšíme na odpočinek a na pla-
vání v teplé sladké i slané vodě. Někteří budou
pokračovat v letním dálkovém plavání, jiní
budou zlepšovat plaveckou techniku a fyzičku,
jisté je ale jedno. Sezona pro nás začíná v říjnu
2017. V. Fialová

Vydařená soutěž zimních plavců

Nová posilovna otevřena
Dne 18. dubna jsme otevřeli posilovnu

 BeastGym se squashovými kurty ve Slavkově
u Brna na Palackého nám. 126 (Bonaparte).
Rekonstrukce se bohužel o týden protáhla z dů-
vodu velmi špatných původních prostor. Pro-
běhlo odstranění plísní, vysušení, výmalba,
pokládka nových koberců a mnoho dalšího.
Obnovili jsme Fitbar, kde se dají zakoupit
různé suplementy: protein, sacharid, energe-
tické nápoje, proteinové tyčinky, iontové ná-
poje… Stroje jsme seřídili a budeme postupně
obnovovat. V případě zájmu sestavíme trénin-
kový plán a poradíme jak správně cvičit. Na
objednání je možné cvičit pod dohledem in-
struktora. Na místě je možné zapůjčení squas-
hových raket, míčků, ručníků… Naším cílem
je vytvořit příjemné prostředí a vzbudit zájem
o sport. Otevírací doba je od pondělí – neděle,
9.30 až 21.30 hodin. Webové stránky jsou v re-
konstrukci. Podrobné informace naleznete pro-
zatím na FB stránkách (ceník, kontakt). ps

Gulach Open Austerlitz
Desátý ročník soutěže ve vaření gulášů Gu-

lach Open Austerlitz se uskuteční v sobotu 13.
května v areálu městského koupaliště ve Slav-
kově u Brna. Soutěž bude zahájena v 10 hodin.
Výsledky porota vyhlásí v 17 hod. O dobrou ná-
ladu se postará od 11 hodin hudební skupina
Výlet a od 18 hodin kapela SMP+.

Pro děti bude připraven skákací hrad a bohaté
občerstvení zajistí personál občerstvení koupa-
liště. Celodenní vstupné činí pro dospělé 40 Kč,
důchodci 20 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Petr Zvonek



JARNÍ
AKCE

Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 7. 6. 2017. Odpovědnost za tiskové 

chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si 

vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. 

Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

VŠE PRO DOKONALE 
UPRAVENOU ZAHRADU

 ■ Motor Briggs & Stratton, objem válce 125 cm³, 

šířka sekání 47 cm, výška sekání 25–75 mm, objem koše 55 l.

Křovinořez HUSQVARNA 129R
Lehký křovinořez s jednoduchým ovládáním. Díky systému Smart Start 

se velmi lehce startuje. Dodáván s nosným popruhem, poloautomatickou 

strunovou hlavou a travním kotoučem.

 ■ Objem válce 27,5 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez příslušenství 5,4 kg.

Řetězová pila 
HUSQVARNA 440
Výkonný motor X-Torq, funkce Smart Start, Air Injection 

a LowVib pro snadné ovládání.

 ■ Výkon 1,8 kW, délka lišty 15“/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5 kg.

 ■ Plocha: 1500 m² +/– 20 % 

 ■ Sklon: až 40 %

Aku vyžínač HUSQVARNA 115iL
Výkonný, tichý a lehký vyžínač. Vynikající ergonomie a vyváženost.

 ■ Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství 3,4 kg, pracovní nástroj 

vyžínací struna.

Rider
HUSQVARNA R112C
Všestranný rider s hydrosta-

tickou převodovkou ovláda-

nou pedálem.

 ■ Motor Briggs & Stratton, 

výkon 6,4 kW při 3000 ot./min, šířka sekání 85 cm, hmotnost 191 kg.

Akční cena: 11 190 Kč
Běžná cena: 11 990 Kč

Akční cena: 7 250 Kč
Běžná cena: 8 050 Kč

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Akční cena: 51 990 Kč
Běžná cena: 55 490 Kč

Akční cena: 7 390 Kč
Běžná cena: 7 890 Kč

Akční cena: 73 290 Kč
Běžná cena: 77 990 Kč

Sekačka
HUSQVARNA LC 247S
Sekačka s vlastním pohonem. 

Ergonomická rukojeť, snadné 

nastavení výšky sečení. Sběr 

a zadní výhoz posečené trávy.

Robotická sekačka
HUSQVARNA 
Automower® 315
Zvládá náročné plochy s užšími 

průchody a mírné svahy. Vhodný 

pro středně velké zahrady s nižším počtem překážek.

JARNÍ
AKCE

Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 7. 6. 2017. Odpovědnost za tiskové 

chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si

vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. 

Husqvarna je registrovaná ochranná známka.

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

VŠE PRO DOKONALE
UPRAVENOU ZAHRADU

■ Motor Briggs & Stratton, objem válce 125 cm³,objem válce 125 cm³, 

šířka sekání 47 cm, výška sekání 25–75 mm, objem koše 55 l.

Křovinoř
Lehký křovinořez s jednoduchým ovládáním. Díky systému Smart Startř j d d hý ládá í Dík tému Sma

se velmi lehce startuje. Dodáván s nosným popruhem, poloautomatickou 

strunovou hlavou a travním kotoučem.

■ Objem válce 27,5 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez příslušenství 5,4 kg.

Řetězová pila
HUSQVARNA 4440
Výkonný motor X-Torq, funkce Smart Start, Air Injection

a LowVib pro snadné ovládání.

■ Výkon 1,8 kW, délka lišty 15“/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5 kg.

■ Plocha: 1500 m² +/– 20 %

■ Sklon: až 40 %

Aku vyžínač HUSQVARNA 115iLu vyžínač HUSQVARNA 115iL
Výkonný, tichý a lehký vyžínač. Vynikající ergonomie a vyváženost.

■ Hmotnost bez akumulátoru a příslušenství 3,4 kg, pracovní nástroj 

vyžínací struna.

Rider
HUSQVARNA R112CC
Všestranný rider s hydrosta-

tickou převodovkou ovláda-

nou pedálem.

■ Motor Briggs & Stratton,n,

výkon 6,4 kW při 3000 ot./min, šířka sekání 85 cm, hmotnost 191 kg.

Akční cena: 11 190 Kč
Běžná cena: 11 990 Kč

Akční cena: 7 250 Kč
Běžná cena: 8 050 Kč

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Akční cena: 51 990 Kč
Běžná cena: 55 490 Kč

Akční cena: 7 390 Kč
Běžná cena: 7 890 Kč

Akční cena: 73 290 Kč
Běžná cena: 77 990 Kč

Sekačka
HUSQVARNA LC 2477S
Sekačka s vlastním pohonem. 

Ergonomická rukojeť, snadnné

nastavení výšky sečení. Sběěr 

a zadní výhoz posečené tráávy.

Robotická sekačka
HUSQVARNA 
Automower® 315
Zvládá náročné plochy s užššími 

průchody a mírné svahy. Vhodný 

pro středně velké zahrady s nižším počtem překážek.s nižším počtem překážek.

Bučovická 325
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.www.rumpova.cz



PEČOVAT 
 JE NORMÁLNÍ

 včetně kontroly klimatizace.
Připravíme váš vůz na letní výlety.

Jarní servisní prohlídka za 249 Kč

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

AUTO-BAYER, s.r.o., U Vlečky 665, 664 42  Brno-Modřice
Tel.: 547 216 078, www.autobayer.cz

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí za 599 Kč 
nebo uskladnění pneumatik za 499 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, pro-
vedeme diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 249 Kč.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. 
Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, bude se vám hodit až 15% sleva.
Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let? Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev,  která nabízí 
až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.


