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Slovo starosty města
Vážení spoluobčané,

každé kalendářní období
je svým způsobem speci-
fické. Léto je výjimečné
díky celé řadě charakte-
ristik a možností, které
nám nabízí. Začátek to-
hoto období si děti spo-
jují především s koncem

školního roku a předáváním vysvědčení,
ohodnocením jejich celoroční píle. V očích je
jim patrná radost z přicházejících prázdnin,
které jim nabízí řadu vyžití. Pro nás dospělé
je to často období dovolených, kdy se mů-
žeme naplno věnovat našim dětem a trávit
s nimi mnohem více času, než kdykoliv jindy
během zbytku kalendářního roku. Máme
možnost věnovat se svým koníčkům, relaxo-
vat a odpočívat, cestovat a poznávat nová
místa i lidi, prožívat nové zážitky i dobro-
družství. Nebo si jen tak užívat života a věcí,
které nás naplňují pocitem uspokojení a vy-
važují naše myšlenky, nabíjí nás energií, kte-
rou potřebuje každý z nás. 

Dovolte mi popřát vám nejen jménem
svým, ale i jménem ostatních členů Zastupi-
telstva města Slavkova u Brna krásné a poho-
dové léto, hodně společně strávených chvil se
svými dětmi a svými blízkými, mnoho radosti
a nových zážitků, odpočinku a načerpání no-
vých sil. Krásné léto.

Ivan Charvát, starosta města

Chytlavá hudba, tanec, zpěv,
horké počasí a spokojení ná-

vštěvníci. Tak vypadal víkend 3.–5.
června na Palackého náměstí. Konaly
se tam totiž Dny Slavkova a Svatour-
banské hody. 

Třídenní program začal již
v pátek v odpoledních hodinách sta-
věním máje a předáním hodového
práva krojovaným, kteří svým
zpěvem a tancem navodili pravou
slavnostní atmosféru. Na Zámku

Slavkov – Austerlitz proběhlo
u příležitosti 20. výročí spolupráce

zasedání zástupců partnerských měst

Slavkov u Brna a polského Sławkówa,
kde byly oceněny významné osobnosti,
které se zasloužily o rozvoj spolupráce
mezi městy. Významným bodem jed-
nání byl podpis dohody o spolupráci na
další čtyři roky. 

Večer vystoupil amatérský orchestr
Královská společnost Harmonie z ho-
landského města Zeist, známý jako
O.B.K. Během dvou hodin mohli ná-
vštěvníci vyslechnout žánr od klasiky
po jazz a od operety k latině. 

Své dovednosti předvedly děti z MŠ
Zvídálek, gymnastky, country skupina

DNY SLAVKOVA 3.–5. 6. 2011

Dny Slavkova
a Svatourbanské hody 2011

Příští číslo vyjde 30. července Koncert holandského orchestru O.B.K. z Zeistu Foto: R. Lánsk˘



Vsobotu 18. června se v zámeckém parku pod širým
nebem uskutečnilo koncertní představení muzi-

kálu Les Misérables – Bídníci v podání Městského di-
vadla Brno. Na téměř 14metrovém pódiu mohli diváci
v tříhodinovém představení zhlédnout čtyřicetičlenný
orchestr, který doprovázel přes 30 zpívajících herců.

Všichni, kteří se nezalekli předpovědi počasí a za-
vítali do zámeckého parku, byli potěšeni úžasnou at-
mosférou představení i jeho skvělým provedením. Ni-

komu snad nevadil ani drobný déšť, který se v první
části představení spustil z oblohy. Výborné pěvecké
výkony všech hlavních protagonistů vtáhly přítomné
do děje a po zásluze byly odměněny závěrečným
bouřlivým potleskem více než dvou tisíc diváků. Však
také představitel hlavní role Petr Gazdík ocenil pub-
likum slovy: „Byli jste opravdu skvělí, že jste vydrželi
i v tom dešti! Za rok si to zopakujeme!“ 

Je ovšem pravdou, že získání licence pro open air

představení některého atraktivního muzikálového ti-
tulu je možná složitější než jeho technické a organi-
zační zabezpečení. Doufejme proto, že i v příštím roce
se v zámeckém parku opět sejdeme při jednom z dal-
ších muzikálových představení.

Děkujeme tímto MgA. Martinu Křížkovi, členovi
souboru MDB, který ve spolupráci se ZS-A předsta-
vení zajistil a zorganizoval. Ing. Aleš Šilhánek, 

Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Muzikál Bídníci v zámeckém parku

(Dokončení ze str. 1)
JUNICO a TEAMGYM ze ZŠ Komenského.
Hudbou, zpěvem a tancem se prezentovali žáci
ZUŠ Františka France. Pohybové a pěvecké
nadání ukázali ve svém vystoupení také žáci
základní školy z polského Sławkówa. Velmi

zajímavá byla ukázka hasičského zásahu
a představení nového slavkovského kroje. 

Dvěma policistům Obvodního oddělení
Slavkov u Brna předal starosta cenu města, kte-
rou jim po zásluze při záchraně matky s dítě-
tem z ledové vody udělili zastupitelé našeho

Dny Slavkova 2011

města. Večer, následovaný přehlídkou
rockových kapel, patřil hercům Měst-
ského divadla Brno, kteří zazpívali
slavné muzikálové písně.

Pro děti připravili slavkovští Junáci
společně s Domem dětí a mládeže
pestrý doprovodný program v zámec-
kém parku. Ty měly i s rodiči možnost
malovat, zdobit perníčky, soutěžit
o sladké odměny a také zhlédnout pre-
zentaci dravých ptáků. Po celé odpo-
ledne byla na radnici přístupná expozice
vytvořená u příležitosti 20. výročí part-
nerství našeho města s polským Sław-
kówem. 

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
slavnostně ukončil průvod stárků se so-
chou sv. Urbana a mše svatá v chrámu
Vzkříšení Páně v neděli dopoledne.

Tereza Cenková, DiS.,
odbor kancelář tajemníka

Více fotografií najdete na
www.veslavkove.cz

Ocenûní policisté Jakub PiÀos a Pavel VachRekonstruovan˘ slavkovsk˘ kroj Foto: M. Slováãek

Pfiátelé z holandského Zeistu se zástupci Slavkova na koupali‰ti Foto: R. Lánsk˘

Delegace z polského S∏awkówa se zástupci na‰eho mûsta u zámku Foto: R. Lánsk˘

Foto: R. Lánsk˘
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II. etapa prací na protipovodňové ochraně města byla zahájena
V roce 2005 bylo Městem Slavkov u Brna za-

hájeno zpracováním dokumentace pro územní
řízení, projektová příprava protipovodňových
opatření II. etapa (I. etapou bylo dnes již reali-
zované zkapacitnění koryta Litavy) s názvem
„Povodňová ochrana města“ spočívající v pře-
ložce koryta Prostředníčka a zřízení mokřadů
v lokalitě Zelničky. V srpnu 2006 bylo na akci
vydáno územní rozhodnutí, které bylo v roce
2008 prodlouženo o dva roky. V listopadu roku
2007 byl ministerstvem zemědělství vyhlášen
program 129 120 „Podpora prevence před po-
vodněmi II“ (dále jen PPO II). Dle tohoto pro-
gramu je město „navrhovatelem“ a správce vod-
ního toku „žadatelem“. V září 2008 obdrželo
Město Slavkov u Brna sdělení ministra země-
dělství o zařazení akce do programu 129 120.
V tomto sdělení je určen žadatelem Povodí Mo-
ravy s.p. Dle Metodického pokynu k postupu
administrace akcí dle programu 129 120 bylo
třeba připravit technické a majetkoprávní pod-
mínky. Jednalo se o uzavření „Smlouvy o účasti
na Programu 129 120 a na ni navazující
Smlouvu o financování akce realizované v rámci
Programu 129 120, Smlouvu o smlouvě budoucí
darovací, Smlouvu o zápůjčkách.

Pro první představu nezúčastněných – pod-
stata tohoto programu spočívá v tom, že navr-
hovatel připraví projekty pro územní řízení, po-
žádá o vydání územního rozhodnutí. Dle
smlouvy o účasti programu ještě vypracuje do-
kumentaci pro stavební povolení a podklad pro
výběrové řízení na dodavatele tzv. tendrovou do-
kumentaci. Město připravilo požadované pod-
klady, schválilo požadované smlouvy, které ža-
datel předložil Správci programu (ministerstvu
zemědělství), který provedl kontrolu a následnou
registraci a dal souhlas žadateli k zahájení reali-
zace, která je již plně v režii žadatele – tedy Po-
vodí Moravy s. p. Po dokončení díla, bude toto
předáno do užívání Města (na dobu cca 5 let)
pak bude dílo se souhlasem MZe předáno do
vlastnictví Města s podmínkou, že na provoz
a údržbu nebudou požadovány prostředky státu.
(Tento závazek byl již naším zastupitelstvem
města schválen.) 

Akce je zahájena, dodavatelem stavby je sdru-
žení firem OHL ŽS a IMOS. Termín dokončení
je plánován na květen 2012.

V rámci stavby „Slavkov u Brna – Povod-
ňová ochrana města“ budou provedena tato
opatření, a to:
SO 01 Zřízení protipovodňových opatření
SO 01.1 Nového obtoku Prostředníčka
SO 01.2 Ohrazování Prostředníčka včetně úprav

na toku
SO 01.3 Hradicího objektu u ČOV
SO 01.4 Bezpečnostního obtoku v ústí Pro-

středníčka
SO 01.5 Ohrazování Postranné
SO 02 Zřízení mokřadů s retenční schopností 
PS 1 Zřízení hradicích zařízení na Prostřed-

níčku
PS 1.1 Hradicího zařízení u ČOV
PS 1.2 Hradicího zařízení u mokřadů

Stručný popis investice
PS 1 Hradicí zařízení na Prostředníčku
Hradicí zařízení u ČOV je umístěné na pů-

vodní straně silničního propustku a hradící zaří-
zení u mokřadu je umístěno v prostoru nového
propustku. Obě dvě hradicí zařízení hradí tok
proti zpětné vodě z Litavy.

SO 01.1 Nový obtok Prostředníčka
Nový obtok Prostředníčka vytváří dostateč-

nou kapacitu pro velké průtoky Prostředníčkem
nad kapacitu zatrubněné části. Obtok je di-
menzován na 10,0 m3/s při výšce vody 1,5 m.
Obtokové koryto je navrženo s šířkou ve dně
5,0 m a svahy 1:2 a max. hloubkou vody 1,5 m.
Celková délka obtoku 957,0 m. Trasa je vedena
od lokality Polní podél řeky Litavy a vyústěn
opět do koryta Prostředníčka před silničním ob-
chvatem. Dno a svahy budou nezpevněné,
s ohumusováním a osetím. V souběhu se sou-
kromými pozemky je obtok tvořen otevřeným
lichoběžníkovým profilem se stěnami ve skonu
5:1 jako žel. bet. profil o šířce dna 4,50 m.
V dalším úseku je obtok tvořen uzavřeným ob-
délníkovým profilem o šířce dna 3,50 m, který
je tvořen monolitickou žel. bet. konstrukcí,
která bude zasypána do stávající úrovně terénu.
Na upravené koryto bude obtok napojen pev-
ným stupněm s korunou na kótě 201,0 m n. m.
tak, aby malé průtoky protékaly stávajícím ko-
rytem přes zatrubněnou část a velké průtoky
nad kapacitu zatrubnění 1,8 m3/s přepadly do
obtoku.

SO 01.2 Ohrázování Prostředníčka
Součástí této části stavby je levobřežní ohrá-

zování v prostoru mokřad, které vymezuje re-
tenční prostor mokřad a koryto Prostředníčka.
K vytvoření hrází bude použit výkopek z pro-
storu mokřad. Levobřežní hráze budou prove-
deny na kótu 202,00 v koruně s šířkou 4,0 m
a obslužnou komunikací pro mokřady. Ohrazo-
vání bude ohumusováno a oseto. Soukromé ze-
mědělské pozemky na levém břehu mezi násy-
pem autobusového nádraží a mokřady nebudou
ohrázovány a zůstávají v inundačním území Pro-
středníčka jako součást retenčního prostoru mok-
řad. Pravý břeh v prostoru budoucí zástavby bude
ohrázován zemní hrází po úroveň 202,5 m n. m.
Dále se navrhuje v linii stávajícího oplocení po-
zemků a v linii stávajících objektů zřídit betono-
vou ochrannou zeď min. po kótu 202,2 m n. m.
Oplocení bude přeneseno na korunu zdi. Čelo
zatrubněné části Prostředníčka bude rovněž zvý-
šeno na kótu 202,2 m n. m. a tuto kótu bude upra-
ven i terén až k patě násypu pro autobusové nád-
raží. Při úpravě terénu bude přebudováno
i stávající oplocení plochy kolem rybníčku „Vět-
řák“. Při úpravách na pravém břehu je nutno zvý-
šit stávající kanalizační šachty tak, aby poklopy
byly min. na kótě 202,10 m n. m.

SO 01.4 Bezpečnostní obtok v ústní Pro-
středníčka

Pro odtok velkých vod při zvýšené hladině
v Litavě se proto navrhuje zřídit bezpečnostní
obtok zatrubněného úseku. Obtok bude vytvořen
jako otevřené lichoběžníkové koryto s šířkou
dna 2,5 m a sklony svahů 1:1,5 a s podélným
spádem koryta 10 ‰. Nad zatruběnou části je
navrženo dno obtoku na kótu 201,00 m n. m.

SO 01.5 Ohrázování Postranné
Ohrázování navazuje na stávající místní ko-

munikaci v ul. Slovákova. Navrhuje se ohrázo-
vání levého břehu Postranné na kótě 202,50 m
n. m. s prodloužením hráze podél tělesa silnice
I/50 až k pravostrannému ohrázování Prostřed-
níčka a mokřad. Šířka v koruně bude 4 m, skony
svahů 1:2. Tvar bude přizpůsoben zamýšlenému
osázení veřejnou zelení. Pro vytvoření hrází
bude použito výkopku z mokřad. Svahy hrází
budou bez zpevnění, s ohumusováním a osetím.

SO 02 Zřízení mokřadů s retencí
V prostoru mezi Prostředníčkem a Litavou

z jedné strany a mezi autobusovým nádražím
a obchvatem I/50 se navrhuje zřídit odtěžením
terénu neprůtočné mokřady s hladinou na úrovni
podzemní vody resp. běžné hladiny v Prostřed-
níčku v propustku pod silnicí I/50 tj. na kótě
199,50 m n. m. Ohrázováním mokřad se vytvoří
prostor s max. hladinou na kótu 201,90. Re-
tenční objem bude využíván pro retenování prů-
toků při zahrazení Prostředníčka proti velkým
vodám v Litavě a pro transformaci povodňových
průtoků při průtoku velkých vod v Prostřed-
níčku. Středem mokřadů – zhruba ve směru od
přelivného objektu po nápustný objekt – je vy-
tvořen pás o hloubce vody až 1,2 m. Ostatní plo-
chy budou mít hloubku vody od 50 do 80 cm.
Retenční prostor je vytvořen v přímé souvislosti
s vytvořením mokřadů. Je vytvořen ohrázová-
ním stávajícího koryta Prostředníčka a nového
obtoku. Plochy nezatopené trvalou hladinou
a svahy hrází budou ohumusovány a osety. Na
vnitřních svazích do mokřad se připouští vysa-
zení křovin. Vnitřní násypy – laguny mokřadu
budou ozeleněny vlhkomilnou vegetací dle sa-
mostatného návrhu.

Ing. Miroslav Zavadil, odbor ŽP

SO 01.3

SO 01.4

SO 01.5

SO 01.2

SO 01.2

SO 01.1
SO 02
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

12. řádná schůze RM – dne 16. 5. 2011

Redakãní rada Slavkovského zpravodaje

Mgr. Zdenûk Novák (pfiedseda), Eva Janková (místopfiedsedkynû,
Vendula Andrlová, Mgr. Jifií BlaÏek, Ing. Ivan Charvát, Ing. Ladi-
slav Jedliãka, Radoslav Lánsk˘, Ing. Libor Válka.

âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

5. mimořádné ZM –
dne 30. 5. 2011

1. ZM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 na ví-
cepráce ke smlouvě o dílo na stavební práce se spo-
lečností IMOS Brno a.s., na akci: „Stavební úpravy
předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expo-
zice“ ve výši 1 875 795,48 Kč vč. DPH a ukládá
RM uplatnit jmenované vícepráce u poskytovatele
dotace jako způsobilé výdaje. ZM současně schva-
luje rozpočtové opatření č. 9 – ROP JV vícepráce –
předzámčí.

2. ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 10 –
1. etapa revitalizace bytových domů na sídlišti Zlatá
Hora a č. 11 – Příspěvek na vybavení MŠ. ZM dále
schvaluje poskytnutí účelového příspěvku na vyba-
vení mateřské školy Karolínka ve výši 300 000 Kč
Československé provincii Chudých školských ses-
ter naší Paní.

3. ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o budoucí kupní smlouvě ze dne 31. 7. 2009 s Pa-
vlem Čáslavou v předloženém znění označeném
jako varianta b za podmínky, že Pavel Čáslava do 30.
6. 2011 předloží přílohu č. 1 k tomuto návrhu, což
bude Koordinační situace stavby č. Výkresu DZ7 –
114“ z 01/2011, která bude upravena následovně: a)
z řešení bude vypuštěna výstavba bytového domu
označeného č. 107 při severní straně, b) bude pro-
vedeno komunikační napojení také při severní straně
na komunikaci, kterou nyní na základě plánovací
smlouvy realizuje občanské sdružení, c) počet par-
kovacích stání bude dodržen v minimální výši
1 stání/bytovou jednotku a na 50 m2 komerčních-
nebytových ploch v bytových domech (jedná se
o plochy v 1. NP, které nejsou obytné a parkovací
stání k nim není řešeno). ZM současně ukládá RM
v případě splnění podmínky podle předchozího od-
stavce zajistit odpovídající dodatkování (tzn. změnu
příloh a úpravu termínů) Nájemní smlouvy ze dne
31. 7. 2009 a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ze dne 10. 8. 2009, obě mezi měs-
tem a Pavlem Čáslavou.

4. ZM bere na vědomí zprávu ve věci vnitřního
vybavení nově zřizovaných prostor MŠ Zvídálek.

5. ZM bere na vědomí informativní zprávu
o Centru Bonaparte.

6. ZM bere na vědomí informace k návrhu územ-
ního plánu Slavkov u Brna.

7. ZM schvaluje předloženou Partnerskou do-
hodu mezi městem Slawków v Polské republice
a městem Slavkov u Brna v České republice.

1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru
pro občanské záležitosti při Městském úřadě Slav-
kov u Brna a vyslovuje členkám Sboru poděkování
za jejich činnost.

2. RM vyslovuje řediteli TSMS nespokojenost
s plněním úkolu k b. 4.22.1. z 5. schůze rady města
konané dne 2. 2. 2011. RM dále ukládá odboru IR
předložit záměr využití dlažby v jím vytipovaných
lokalitách města.

3. RM schvaluje výši vstupného na koupališti
na úrovni roku 2010.

4. RM schvaluje komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek pro prodej uvolněných bytů
na sídlišti Nádražní č.p. 1157–1158.

5. RM ukládá odboru BTH zajistit vypracování
položkového rozpočtu na opravy v bytě č. 4, Úzká
643, Slavkov u Brna, v rozsahu uvedeném ve
zprávě a předložit RM genezi vzniku dluhu a jeho
řešení. 

6. RM konstatuje, že při zpracovávání návrhu
územního plánu nedošlo ze strany města k prodlení
a předkládá zprávu k projednání ZM.

7. RM doporučuje účast města v projektu ome-
zení rizik povodní připravovaného Dobrovolným
svazkem Ždánický les a Politaví a ukládá odboru
IR předložit RM na její nejbližší schůzi podrobný
záměr projektu.

8. RM ukládá odboru IR prověřit předložené re-
ference společnosti VIVO Connection.

9. RM souhlasí s uzavřením předložené dohody
o užití pozemků p.č. 3425/2 a p.č. 3425/3 v k.ú.
Slavkov u Brna s MK Austerlitz, o.s., za účelem
umístění depa závodů motocyklů do vrchu Auster-
liCzHillCup 4 slavkovskými serpentinami ve dnech
21. 5. 2011 a 17. 9. 2011.

10. RM souhlasí s užíváním veřejného prostran-
ství na ulici Čs. armády ve Slavkově u Brna (hřiště
naproti střediska VaK) pro akci pořádanou Ivanou
Klučkovou dne 12. 6. 2011, v případě špatného po-
časí pak 19. 6. 2011.

11. RM dává souhlas společnosti Mather Acti-
vation, s.r.o., k uspořádání akce „Žijeme Londý-
nem“ na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna
v prostoru fontány a parkovací plochy před čp. 65
ve středu 25. května 2011.

12. RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na
akci: „Oprava střechy budovy č.p. 123“ dle Směr-
nice města Slavkov u Brna pro zadávání zakázek
malého rozsahu, schvaluje okruh společností vy-
zvaných k podání nabídky, složení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek a výzvu k podání na-
bídek v předloženém znění.

13. RM odkládá zprávu Majetkoprávní vypořá-
dání „poldr Za Parkem“ a ukládá vedoucímu od-
boru ŽP pozvat projektanta na schůzi RM s pod-
klady pro jednání.

14. RM doporučuje ZM dát souhlas se směnou
pozemků v k. ú. Slavkov u Brna parc. č. 2984/35
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 158
m2; parc. č. 2984/41 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 322 m2; parc. č. 2984/40 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 91 m2; parc.
č. 2983/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169
m2; parc. č. 2983/7 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 465 m2; parc. č. 2983/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 6 m2; parc. č. 2983/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 61 m2; parc. č. 2983/6
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 544 m2; parc.
č. 2983/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22
m2 a parc. č. 2985/5 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 69 m2 z vlastnictví města za části po-
zemků parc. č. 2984/23 o výměře cca 146 m2; parc.
č. 2984/25 o výměře cca 153 m2; parc. č. 2984/30

28. RM bere informaci o hodnocení Zámku
Slavkov – Austerlitz v rámci kontroly kvality Top
výletních cílů JM za rok 2010 na vědomí.

29. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Da-
rovací smlouvy č. 9/2011 a s jejich zařazením do
sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.

30. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Da-
rovací smlouvy č. 10/2011 a s jejich zařazením do
sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.

31. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle Da-
rovací smlouvy č. 11/2011 a s jejich zařazením do
sbírkového fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.

32. RM jmenuje p. Jana Šíchu členem komise
pro sport a volný čas.

33. RM neakceptuje nabídku na inzerci města
v komerční příloze Deníku – Cesty městy.

o výměře cca 311 m2; parc. č. 2984/43 o výměře
cca 162 m2; parc. č. 2984/42 o výměře cca 162 m2

parc. č. 2984/47 o výměře cca 148 m2 a parc.
č. 2973/26 o výměře cca 790 m2 z vlastnictví
Ing. Pavla Marady formou smlouvy o budoucí
směnné smlouvě. Vlastní směnná smlouva bude
uzavřena po ukončení živočišné výroby v areálu
a po doplacení částky za bezesmluvní užívání smě-
ňovaných pozemků města ing. Maradou za r. 2009,
2010 a část roku 2011 do uzavření směnné
smlouvy ve výši 10 Kč/m2/rok. Rozdíl hodnot smě-
ňovaných výměr ve výši 300 Kč/m2 uhradí ing. Ma-
rada před podpisem směnné smlouvy. RM zároveň
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky
parc. č. 2984/36 ostatní plocha o výměře 3 m2

a 2983/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85
m2 s Ing. Pavlem Maradou. RM zároveň souhlasí
s ročním nájemným ve výši 10 Kč/m2 a doporučuje
ZM dát souhlas ke zřízení předkupního práva pro
Ing. Maradu k těmto pozemkům.

15. RM nesouhlasí s odbouráním přístupové
rampy a dostavbou schodiště na celou šířku vstupu
do budovy polikliniky z ul. Tyršova. 

16. RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy
o vykonání přezkoumání hospodaření s auditor-
skou společností AUDIT KORREKT, s. r. o.

17. RM schvaluje příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Slavkov u Brna, Komenského nám.
495 čerpání částky do výše 300 000 Kč z rezerv-
ního fondu na opravu šatny.

18. RM schvaluje příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Slavkov u Brna, Komenského nám.
495, okres Vyškov, přijetí finančního daru v hod-
notě 30 000 Kč od společnosti Visko Teepak, s.r.o.,
na zakoupení počítače k interaktivní tabuli do pra-
covny anglického jazyka na 1. stupni a na oblečení
žáků country kroužku při základní škole.

19. RM vrací zprávu Biocentrum „Podsedky“
odboru ŽP k přepracování.

20. RM souhlasí s realizací parku u hradby na
ulici Boženy Němcové.

21. RM dává souhlas Moravskému rybářskému
svazu, o.s., místní organizaci, Slavkov u Brna ke
stanovení zákazu rybolovu v těchto úsecích slav-
kovského rybníka na období do 31. 12. 2011: vý-
chodní hráz, severní hráz v úseku označeném jako
„trdliště“, retenční nádrž.

22. RM ukládá starostovi města jednat s Regio-
nální poradenskou agenturou, s.r.o. o náhradě
škody vzniklé finanční korekcí způsobilých výdajů
projektu CZ.1.11/2.2.00/02.00538 názvem Přijďte
poznat víc – Slavkov – Austerlitz.

23. RM bere na vědomí zápisy č. 7/2011 z jed-
nání Školské rady Základní školy Slavkov u Brna,
Komenského nám. 495 a Školské rady Základní
školy Slavkov u Brna, Tyršova 977.

24. RM schvaluje poskytnutí následujících přís-
pěvků: SSK E COM (dresy, startovné, soutěže) -
4000 Kč, SK Beachvolleyball Slavkov (dresy, ce-
stovné, startovné) - 20 000 Kč, Modelářský klub
SMČR (cestovné, startovné, vybavení) – 12 000,-
Kč, MK Austerlitz (minibike) (materiál a vybavení
techniky) – 12 000 Kč, Auto RC Slavkov (star-
tovné, licence, poh. Hmoty) – 8000 Kč.

25. RM bere na vědomí informace o přípravě
expozice partnerských měst.

26. RM doporučuje ZM schválit předloženou
smlouvu s Mezinárodním centrem slovanské hudby
Brno, o.p.s., o pořádání festivalu Concentus Mora-
viae v letech 2012–2015. 

27. RM nepřijímá nabídku společnosti Mediatel,
s.r.o. na zařazení města do Zlatých stránek 2011 -
2012. 
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13. řádná schůze RM – dne 1. 6. 2011
1. RM ukládá MěÚ zajistit zpracování studie va-

riantního řešení odvodu zachycených srážkových
vod ve věci majetkoprávního vypořádání poldru Za
parkem.

2. RM odkládá zprávu o průběžném plnění pro-
gramu rozvoje města na rok 2011 na nejbližší mi-
mořádnou schůzi RM.

3. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová
opatření: č. 12 – Dotace OPLZZ řízení lidských
zdrojů, č. 13 – Dary Respono a ASEKOL, č. 14 –
Dotace na výkon státní správy a RO č. 15 – Dotace
MPZ.

4. RM schvaluje Výzvu k předložení nabídek na
akci „Obnova fasád budovy č.p.123 - Slavkov
u Brna“ v předloženém znění, okruh zájemců k po-
dání nabídky, složení výběrové komise.

5. RM dává souhlas Občanskému sdružení Ma-
verick.rescue k pořádání Freestyle moto show ve
prospěch Nadačního fondu dětské onkologie
„Krtek“ na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna
dne 30. července 2011 u příležitosti pořádání Mezi-
národního závodu automobilů do vrchu. RM dále
souhlasí s uzavírkou Palackého náměstí ve Slavkově
u Brna v úseku od ulice Husova po křižovatku s ulicí
Čs. armády a Boženy Němcové pro Freestyle moto
show v termínu 30. července 2011 od 7 h do 15 h
a s vedením objížďky po místních komunikacích při
této uzavírce. RM dále nedává souhlas k poskytnutí
finanční dotace 15 000 Kč na konání Mezinárod-

ního mistrovství automobilových závodů do vrchu
ve Slavkově u Brna 29.–31. 7. 2011.

6. RM ukládá řediteli TSMS předložit radě města
vyjádření k předloženému návrhu dohody o pod-
mínkách výstavby podzemní telekomunikační sítě se
společností VIVO Connection spol. s r.o.

7. RM ukládá odboru IR zajistit veřejnou zakázku
na realizaci stavebních úprav chodníku kolem vý-
chodní strany kostela ve Slavkově u Brna a připra-
vit návrh realizace parkoviště z jižní strany hřbitova.

8. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc. č. 340/1 (část); 340/3; 340/2; 342;
340/4; 349/1 (část) a 341/6 (část) vše ostatní plocha
v k. ú. Slavkov u Brna a postupuje tento záměr ZM.

9. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozem-
cích parc. č. 3179; 3178/1 a 1480 (kabel NN parc.
č. 3186/2 pí Jandlová) v k. ú. Slavkov u Brna.

10. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pro-
deje pozemků parc. č. 2713/1; 2702/9; 2702/8;
2713/2; 2703/10 vše ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna a postupuje tento záměr ZM.

11. RM dává souhlas k uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku
parc. č. 3736/2 (kab. smyčka NN p. Koubek
X.14.SB-4611-173) v k. ú. Slavkov u Brna.

12. RM schvaluje vyřazení nákladního vozidla

V3S VY 46-93, inventární číslo 023-06 z majetku
TSMS a doporučuje odprodej tohoto majetku obál-
kovou metodou nejvyšší nabídce s minimální cenou
27 000 Kč bez DPH.

13. RM bere na vědomí zprávu o přehledu bytů
a potřebnosti jejich oprav.

14. RM doporučuje ZM schválit prodej bytových
jednotek a spoluvlastnických podílů na pozemku
odpovídajících spoluvlastnickým podílům na spo-
lečných částech budovy náležejícím k vlastnictví
jednotek: panu Zbyňku Vinklerovi za nabídnutou
kupní cenu 1 200 000 Kč za podmínky současného
odkoupení pohledávky města za předchozím ná-
jemcem uvedeného bytu ve výši 103 234 Kč za no-
minální hodnotu a panu Miroslavu Komínkovi za
nabídnutou kupní cenu 1 216 889 Kč. 

15. RM trvá na zamítavém stanovisku ve věci
úhrady za provedené úpravy v ordinaci MUDr. Jany
Baránkové.

16. RM schvaluje zaslání výpovědi z nájmu bytu
dle § 711, odst. 2, písm. b) občanského zákoníku
v platném znění paní Jarmile Šedé.

17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově
č.p.727 , Slavkov u Brna, ze dne 12. 12. 2005, která
byla uzavřena s Českou pojišťovnou a. s., v němž
bude stanovena čtvrtletní výše záloh na služby ve
výši 6000 Kč.

18. RM doporučuje ZM schválit prodej bytové
jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemku
odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na spo-
lečných částech budovy náležejícího k vlastnictví
jednotky paní Miloslavě Polové za celkovou kupní
cenu 563 948 Kč (se slevou 10 % při platbě před
podpisem kupní smlouvy).

19. RM schvaluje slevu nájemného ve výši 50 %
pro paní Andreu Šťastnou s platností od 1. 6. 2011
do doby poskytnutí přiměřené bytové náhrady.

20. RM bere na vědomí zprávu o genezi vzniku
dluhu k bytu v domě na ulici Úzká č. 643.

21. RM trvá na ukončení nájemní smlouvy k datu
2. 6. 2011, uzavřené s paní Radkou Májkovou.

22. RM souhlasí se zveřejněním záměru proná-
jmu místností č. 2.10., 2.11., 2.12., v budově poli-
kliniky č.p. 324 na ulici Tyršova ve Slavkově u Brna.

23. RM schvaluje výzvu k podání nabídky na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „Provedení analýzy
současného stavu odběru silové elektřiny a plynu
pro přípravu výběrového řízení na dodavatele elek-
trické energie. Navržení a realizace energetických
úspor pro EPC projekt“ v předloženém znění.

24. RM odkládá žádost o přidělení bytu pro soci-
álně slabé.

25. RM bere na vědomí zprávu příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola Zvídálek Slavkov u Brna,
Koláčkovo náměstí 107 ve věci návrhu zadávacích
podmínek pro vnitřní vybavení MŠ a schvaluje
okruh firem na vybavení dětským nábytkem a vy-
bavení školních jídelen v předloženém znění s do-
plněním.

26. RM bere na vědomí zprávu finančního od-
boru o zajištění průběhu stěhování MŠ Zvídálek do
nově zřizovaných prostor přístavby MŠ na Komen-
ského náměstí.

27. RM schvaluje uzavření předložené „Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje“ na zpracování PD pro stavební povolení díla
„zachycení a odvedení povodňových průtoků v lo-
kalitě u zámecké zdi pod golfovým hřištěm ve Slav-
kově u Brna“.

28. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o spolupráci při sběru použitého textilu na vytipo-
vaných stanovištích města Slavkov u Brna s firmou
E+B textil s.r.o.

29. RM schvaluje přijetí finanční podpory ve výši

1. RM doporučuje ZM odsouhlasit uzavření do-
datku č.2 na vícepráce ke smlouvě o dílo na stavební
práce se společností IMOS Brno a.s., na akci: „Sta-
vební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napo-
leonská expozice“ ve výši 1 875 795,48 Kč vč.
DPH. RM zároveň doporučuje ZM uložit RM uplat-
nit jmenované vícepráce u poskytovatele dotace
jako způsobilé výdaje.RM dále doporučuje ZM ke
schválení rozpočtové opatření č. 9 – ROP JV více-
práce – předzámčí.

2. RM doporučuje ZM schválit usnesení ve vari-
antě č. 3: 1) ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke
smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 31. 7.
2009 s Pavlem Čáslavou označeném jako varianta
b za podmínky, že Pavel Čáslava do 30. 6. 2011
předloží přílohu č. 1 k tomuto návrhu, což bude Ko-
ordinační situace stavby č. Výkresu DZ7 – 114“
z 01/2011, která bude upravena (z řešení bude vy-
puštěna výstavba bytového domu označeného č.107
při severní straně, bude provedeno komunikační na-
pojení také při severní straně na komunikaci, kterou
nyní na základě plánovací smlouvy realizuje ob-
čanské sdružení, počet parkovacích stání bude do-
držen v minimální výši 1stání/bytovou jednotku
a na 50 m2 komerčních-nebytových ploch v byto-
vých domech). 2) ZM ukládá RM v případě spl-
nění podmínky podle předchozího odstavce zajistit
odpovídající dodatkování (tzn. změnu příloh
a úpravu termínů) Nájemní smlouvy ze dne 31. 7.
2009 a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene ze dne 10. 8. 2009, obě mezi městem
a Pavlem Čáslavou.

3. RM předkládá zprávu o vnitřním vybavení
nově zřizovaných prostor MŠ Zvídálek k projed-
nání ZM, ukládá ředitelce MŠ Zvídálek předložit
RM okruh firem a návrh zadávacích podmínek pro
podání nabídky na nové vnitřní vybavení MŠ Zví-
dálek v termínu do 1. 6. 2011 a návrh soupisu ne-
potřebného vybavení stávajících prostor MŠ pro
jeho převod na Československou provincii Chudých
školských sester Naší Paní.

4. RM ukládá odboru IR dle výběru nejvhodnější
nabídky předložit k odsouhlasení způsob financo-

vání účasti na přípravě projektu, podání žádosti
o dotaci, administraci projektu v průběhu realizace
Dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví
na získání dotačních prostředků z XXVII. výzvy
OPŽP pro prioritní osu 1.3.1 – Zlepšení systému po-
vodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany. 

5. RM bere stav fondu Zelnic na vědomí a ukládá
vedoucí finančního odboru předložit na 13. schůzi
RM finanční krytí propadu příjmu z dotace „Přijďte
poznat víc – Slavkov – Austerlitz“.

6. RM schvaluje předfinancování faktury
č. 11002 (realizační dokumentace – předzámčí
zámku) od SAURA.CZ, s. r. o.

7. RM ukládá odboru IR projednat žádost spo-
lečnosti MIRROR Development s.r.o., týkající se
výstavby administrativních budov na konci ulice
Nerudova, v komisi pro rozvoj města. 

8. RM schvaluje výši neinvestičních výdajů za
rok 2010 na 1 žáka a na 1 měsíc uplatňovanou na
základě dohod o úhradě neinvestičních výdajů na
žáky s obcemi ve školním roce 2009/2010
a 2010/2011 a schvaluje výši úhrad od obcí za rok
2011 v celkovém objemu 1 374 240 Kč.

9. RM doporučuje ZM vzít na vědomí informa-
tivní zprávu o Centru Bonaparte.

10. RM doporučuje ZM schválit předloženou
Partnerskou dohodu mezi městem Slawków v Pol-
ské republice a městem Slavkov u Brna v České re-
publice.

11. RM schvaluje zveřejnit záměr převést z ma-
jetku města podíl na pozemcích 2835/1 a 2836/1
v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti rozdílu mezi
205847/141222 a 105847/141493 vlastníkům by-
tových jednotek 1157/10, 1157/11, 1157/12,
1158/10, 1158/11 a 1158/12 v budově č.p. 1157
a 1158 na poz. p.č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov
u Brna v poměru podle velikosti jejich podílu na
společných částech uvedené budovy.

12. RM doporučuje ZM ke schválení soubor roz-
počtových opatření č. 10, 11.

13. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o přijetí příspěvku s American game s.r.o.

X. mimořádná schůze RM – dne 23. 5. 2011
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Redakční uzávěrka pro předání podkladů do příštího čísla
je úterý 19. července. Přednostně budou zařazeny články
na téma Slavkov o rozsahu do půl strany formátu A4 za-
slané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. U delších
příspěvků se pisatel vystavuje možnosti zkrácení, popř.
i nezařazení svého článku. Svoje pří spěvky zasílejte, pro-
sím, e-mailem, popř. na disketě. (red)U

po
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Zprávy z rady mûsta zpracovala
Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM bere vyjádření právníka města k situaci
kolem výstavby bytových domů v lokalitě Zlatá
Hora na vědomí.

2. RM bere informaci o závazcích společnosti
Kaláb-stavební firma, spol. s r.o., vůči městu na vě-
domí.

3. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné
plnění programu na rok 2011 v předloženém znění.

4. RM bere na vědomí zprávu „Operační pro-
gram životního prostředí – 1.3. omezení rizika po-
vodní“.

5. RM souhlasí s použitím alokovaných pro-
středků z fondu Bydlení ve výši 5 200 000 Kč na re-
vitalizaci bytových domů Zlatá Hora čp. 1357
a 1358 a ukládá odboru IR vyzvat ostatní společ-
nosti, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o dílo na
revitalizací zbývajících městských bytových domů
na sídl. Zlatá Hora k jednání o dodatcích smluv ře-
šících výměnu oken v bytech těchto bytových
domů.

6. RM schvaluje změnu výše uvedených vybra-
ných stavebních prací na díle: „Slavkov u Brna -
Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek II“ takto: méně-
práce v předloženém znění a vícepráce uvedené
v bodech 1–9 a 11–12 s tím, že budou provedeny
venkovní žaluzie na všech oknech.

7. RM na základě doporučení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na akci „Litavská č.p. 1489 – opravy
BD“ rozhoduje, že nejvhodnější nabídku předložil
Dan Ress za cenu 152 465 Kč vč. 10 % DPH a dává
souhlas k uzavření smlouvy o dílo na akci: „Litav-
ská č.p. 1489 – opravy BD“ s Danem Ressem za
uvedenou cenu.

8. RM bere vyjádření finančního odboru a Tech-
nických služeb Města Slavkov u Brna k žádosti TJ
Sokol na vědomí, ukládá MěÚ předložit návrh
smlouvy na příspěvek pro TJ SOKOL na údržbu
komunikace v areálu stadionu a ukládá finančnímu
odboru předložit rozpočtové opatření na příspěvek
pro TJ SOKOL ve výši 22 000 Kč. 

9. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě k bytu ze dne 1. 6. 2010 uzavřené
s paní Renatou Vargovou obsahujícím prodloužení
nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31. 5. 2014 za
smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.

10. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy

13. řádná schůze RM – dne 1. 6. 2011
(Dokončení ze str. 3)
40 000 Kč a uzavření Darovací smlouvy č. 2011033
se společností ASEKOL s.r.o.

30. RM souhlasí s navrženým postupem realizace
biocentra Podsedky.

31. RM bere na vědomí informace o využití přís-
pěvku poskytnutého v roce 2010 pro oddíl fotbalu,
Sportovní klub - SK Slavkov u Brna.

32. RM v souladu § 145 až 151 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 102 odst. 1 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění schvaluje pro Mateřská škola Zvídálek, Ko-
láčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna, příspěvková
organizace: změnu názvu na Mateřská škola Zvídá-
lek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, přís-
pěvková organizace, změnu adresy sídla na Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, zrušení místa,
kde se uskutečňuje vzdělávání na adrese Malinov-
ského 280, zvýšení nejvyššího povoleného počtu
dětí v mateřské škole ze 191 na 225 dětí s účinností
od 1. 9. 2011, pro školní jídelnu zrušení místa, kde
se uskutečňuje stravování na adrese Malinovského
280, pro školní jídelnu – výdejnu na adrese Koláč-
kovo náměstí 107, Slavkov u Brna snížení nejvyš-
šího povoleného počtu stravovaných z 270 na 70
s účinností od 1. 9. 2011, zřízení školní jídelny – vý-
dejny na adrese Mateřská škola Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna s nejvyšším po-
voleným počtem stravovaných 180, s účinností od
1. 9. 2011. RM současně doporučuje ZM přijmout
k 1. 9. 2011 předloženou změnu zřizovací listiny
Mateřské školy Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

33. RM schvaluje realizační týmy projektů IOP
Technologické centrum a Vnitřní integrace úřadu
v následujícím složení: Technologické centrum: ve-
doucí projektu – Mgr. Bohuslav Fiala, realizátor –
Ladislav Stehlík, administrátor + koordinátor –
RNDr. Hana Kotíková + Janečka Consulting, s.r.o.,
ekonom – Marie Jílková. Vnitřní integrace úřadu:
vedoucí projektu – Mgr. Bohuslav Fiala, realizátor
- Bc. Stanislav Maša, administrátor + koordinátor –
RNDr. Hana Kotíková + Janečka Consulting, s.r.o.,
ekonom – Marie Jílková. RM dále dává souhlas
k rozšíření smlouvy na administraci projektů pro
Technologické centrum se společností Janečka Con-
sulting, s.r.o., o vypracování další monitorovací
zprávy pro TC v hodnotě 5000 Kč včetně DPH
a k uzavření dohody o Dotačním managementu pro
projekt Vnitřní integrace úřadu do konce roku 2011,
tj. 7 měsíců, v hodnotě 7000 Kč včetně DPH za
měsíc.

34. RM bere na vědomí „Analýzu stavu školství
města Slavkov u Brna v roce 2011“a ukládá odboru
KT připravit návrh koncepce školství města Slav-
kova u Brna termínu do 29. 6. 2011.

35. RM jmenuje do volební komise pro volby do
školských rad základních škol zřizovaných městem
MgA. Janu Jelínkovou, Mgr. Ludmilu Doleželovou
a RNDr. Hanu Kotíkovou, náhradníky Mgr. Bohu-
slava Fialu a paní Romanu Palátovou. RM současně
stanovuje termíny pro uskutečnění voleb do škol-
ských rad: 7. 6. 2011 od 15 do 17 hodin pro Zá-
kladní školu Slavkov u Brna, Komenského náměstí
495 a 6. 6. 2011 od 15 do 17 hodin pro Základní
školu Slavkov u Brna, Tyršova 977 a stanovuje lhůtu
pro podávání návrhů na kandidáty do školských rad
ředitelům výše uvedených základních škol do pátku
3. 6. 2011.

36. RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateř-
ská škola Zvídálek Slavkov u Brna, Koláčkovo ná-
městí 107 přijetí finančního daru v hodnotě
10 000 Kč od pana Františka Kudy a 10 000 Kč od

paní Hany Majerové na zakoupení lůžkovin a po-
vlečení pro děti do nově zřízené třídy v přístavbě MŠ
Zvídálek na Komenského náměstí.

37. RM schvaluje příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola Slavkov u Brna, Tyršova 977 přijetí fi-
nančního daru v hodnotě 30.000 Kč od společnosti
Visko Teepak, s.r.o., se sídlem Slavkov u Brna na
zakoupení tabule pro I. stupeň ZŠ.

38. RM schvaluje příspěvkové organizaci Dům
dětí a mládeže, Slavkov u Brna přijetí finančního
daru v hodnotě 15 000 Kč od Ing. Miroslava Lovase
na zajištění provozu zájmového kroužku stolního
tenisu při DDM.

39. RM schvaluje ocenit pamětním listem navr-
žené osoby u příležitosti 20. výročí spolupráce mezi
městy Slavkov u Brna a Sławków. 

40. RM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů
z 9. schůze RM k bodu 4.31. ve věci funkčnosti
parkovacích automatů a kontroly úhrady parkov-
ného.

41. RM odkládá zprávu o stavu historických alejí
města.

42. RM odkládá zprávu o aktualizaci stavu stro-
mového patra slavkovského zámeckého parku.

43. RM souhlasí s přijetím finančních darů dle
Darovacích smluv pro Zámek Slavkov-Austerlitz.

44. RM vyhovuje žádosti Moravského rybář-
ského svazu, o.s. MO Slavkov u Brna a ukládá
TSMS předat mu dlažbu a zajistit kontrolu jejího
použití v souladu s předloženou žádostí.

45. RM ukládá finančnímu odboru předložit
možnost poskytnutí finančních prostředků TJ Sokol
Slavkov u Brna a ukládá TSMS předložit RM vy-
jádření k předložené žádosti.

46. RM schvaluje program III. řádného zasedání
zastupitelstva města v upraveném znění.

47. RM nesouhlasí s připojením města k výzvě
Za vyvěšování moravské zemské vlajky.

48. RM s okamžitou účinností odebírá veliteli
městské policie Slavkov u Brna Pavlu Ehrenberge-
rovi pověření k řízení městské policie Slavkov
u Brna udělené na 30. schůzi RM dne 28. 4. 2008
a pověřuje strážníka Josefa Zavadila plněním úkolů
při řízení městské policie Slavkov u Brna v rozsahu
podle přílohy. RM současně ukládá veliteli městské
policie Josefu Zavadilovi okamžitě protokolárně
převzít veškerou agendu spojenou s řízením měst-
ské policie od Pavla Ehrenbergera.

mezi městem a Československá provincie Chudých
školských sester naší Paní o poskytnutí příspěvku
300 000 Kč na vybavení MŠ Karolínka a uzavření
předložené smlouvy mezi městem a Mateřskou ško-
lou Zvídálek o poskytnutí příspěvku 1 700 000 Kč
na vybavení MŠ Zvídálek.

11. RM neschvaluje poskytnutí příspěvku na vy-
dání sbírky Sonety z spraší pro RNDr. Ivana No-
votného a ukládá MěÚ ve spolupráci s kulturní ko-
misí předložit RM možnosti podpory obdobných
záměrů formou grantu.

12. RM schvaluje uskutečnění cesty do chorvat-
ského města Pag v termínu od 13. do 16. 6. 2011 ve
složení delegace: Ing. Ivan Charvát, Tereza Cen-
ková, DiS., PhDr. Vladimíra Zichová a Mgr. Vladi-
mír Soukop a schvaluje použití služebního vozidla
města k zahraniční cestě do města Pag.

13. RM ukládá starostovi města odpovědět ná-
jemníkům bytového domu Litavská 1482 ve věci
vyřešení soužití v tomto domě.

14. RM vyhovuje žádosti o předání „Babského
práva“.

15. RM neakceptuje předloženou nabídku slu-
žeb firmy meteoUNIQA.

16. RM doporučuje ZM schválit převod podílu
na pozemcích 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov
u Brna o velikosti rozdílu mezi 105847/141222
a 105847/141493 z majetku města vlastníkům by-
tových jednotek 1157/10, 1157/11, 1157/12,
1158/10, 1158/11 a 1158/12 v budově č. p. 1157
a 1158 na poz. p. č. 2835/1 a 2836/1 v k.ú. Slavkov
u Brna v poměru podle velikosti jejich podílu na
společných částech uvedené budovy.

17. RM dává souhlas k čerpání FRIM ZŠ Tyršova
do výše Kč 300 000,–.

XI. mimořádná schůze RM – dne 8. 6. 2011
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Svoz odpadu 5. a 6. ãervence
Odbor životního prostředí MěÚ Slavkov

u Brna oznamuje, že společnost RESPONO,
a.s., bude provádět ve státní svátek dne 5.
a 6. července 2011 (úterý a středa) pravi-
delný svoz komunálního odpadu dle stano-
veného svozového plánu. Proto si nezapo-
meňte přistavit sběrné nádoby!

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

O záměru města Slavkov u Brna vybudovat
cyklostezku ze Slavkova do Hodějic jste již byli
informováni v minulých číslech Slavkovského
zpravodaje. Nyní vám přiblížíme kroky, které
se doposud v této věci udály.

Nyní je zpracována projektová dokumentace
pro územní řízení a zajišťována potřebná stano-
viska a povolení od dotčených orgánů státní
správy a vlastníků technické a dopravní infra-
struktury. Nejproblematičtější projednání bylo
s vlastníkem silnice I/50 Ředitelství silnic a dál-
nic, a to hlavně ve věci využití mostu přes Něm-
čanský potok. Nakonec však byla uzavřena
smlouva o využití této mostní konstrukce pro
účely cyklostezky. Ústupkem z tohoto jednání
muselo však být přerušení cyklostezky v tomto
místě formou dopravního značení. Důvodem je,
že pod mostem není možné dle platných norem
a vyhlášek povolit provozování cyklostezky.

V tomto roce nás čeká poslední, a to nejdů-
ležitější krok. Tím je zajištění souhlasů od ma-
jitelů pozemků pro výstavbu. Na katastru města
Slavkov u Brna se našlo řešení v rámci pozem-

Odbor investic a rozvoje vás touto cestou in-
formuje o probíhající demolici dvou rodinných
domů na ulici Úzká. Jedná se o dva rodinné
domy, které jsou již od roku 2010 neobyvatelné
z důvodu špatného stavebně technického stavu,
který byl potvrzen autorizovaným statikem.
Město Slavkov u Brna jako většinový majitel
s podílem 31/32 měl dle statika dvě možnosti.
Buď oba objekty za značné finanční prostředky

Koupali‰tû – bezkonkurenãnû nejniÏ‰í vstupné 
Koupaliště ve Slavkově u Brna navštívilo k 15.

červnu 1521 registrovaných návštěvníků. 
Příklad (permanentka 90 vstupů)

2 dospělí a 2 děti předškolního věku 
Od 9 do 21 hod. (2x30 + 2x15) 90 Kč 
Od 15 do 21 hod. (2x15 + 2x5) 40 Kč 

Příklad (permanentka 90 vstupů)
2 dospělí a 2 mládež (do 18 let)
Od 9 do 21 hod. (2x30 + 2x17,50) 95 Kč
Od 15 do 21 hod. (2x15 + 2x8,75) 47 Kč

Příklad (základní vstupné)
2 dospělí a 2 mládež (do 18 let)
Od 19 do 21 hod. (2x20 + 2x15) 70 Kč 

Příklad (základní vstupné)
2 dospělí a 2 děti předškolního věku
Od 19 do 21 hod. (2x20 + 0) 40 Kč 

Příklad (základní vstupné)
2 dospělí a 2 děti předškolního věku 
Od 9 do 21 hod. (2x60 + 2x15) 150 Kč 
Od 15 do 21 hod. (2x40 + 2x5) 90 Kč

Příklad (základní vstupné)
2 důchodci/2 mládež do 18 let 
Od 9 do 21 hod. (2x35) 70 Kč

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Objednávkový systém
na registru řidičů

S platností od 20. června je na MěÚ Slavkov
u Brna, odboru dopravy a SH zaveden nový in-
ternetový objednávkový systém, který umožní ob-
čanům objednat se na registru řidičů na konkrétní
hodinu, ve kterou budou přednostně obslouženi. 

Objednávkový systém funguje na stejném
principu jako na registru vozidel. Občan, který
je objednán, má přednostní právo na vyřízení
své žádosti v objednaném čase před občany,
kteří přijdou v průběhu dne. Pokud se občan do-
staví pozdě, jeho rezervace po 10 min. propadá. 

Mezi úkony, které spadají do registru řidičů
patří, žádost o vydání nového řidičského prů-
kazu, žádost o výměnu řidičského průkazu, žá-
dost o vydání profesního průkazu řidiče, žádost
o vydání digitální karty do tachografu apod.

Věříme, že zavedení objednávkového systému
je vstřícným krokem k potřebám vás občanů
a povede k Vaší spokojenosti.

Bc. Dagmar Janebová
vedoucí odboru dopravy a SH

Prodej známek na popelnice
Technické služby Města Slavkova u Brna

oznamují občanům, že známky na popelnice na
II. pololetí 2011 se budou prodávat v termínu: 
27. a 30. června
pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–16.30 h. 
1.–31. července (6. 7. zavřeno – státní svátek)
pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–16.30 h. 
Srpen
pondělí a středa 8.00–11.30 12.30–15.00 h. 

Radoslav Lánský, ředitel TSMS

opravit, nebo stavby odstranit. Po ekonomic-
kém vyhodnocení ve vazbě na vybrané nájemné
bylo rozhodnuto o jejich demolici. Stavby měly
v havarijním stavu konstrukci střechy a dřevě-
ných stropů. Dále do bytů prostupovala zemní
vlhkost a tvořily se plísně z důvodu chybějící
vodorovné hydroizolaci. Vady konstrukce stře-
chy vyvolávaly obavy z ohrožení zdraví a ži-
vota kolemjdoucích osob.

Tento záměr byl projednán v orgánech
města, v komisi pro regeneraci městské památ-
kové zóny, bylo na něj vydáno závazné stano-
visko úseku památkové péče a nakonec roz-
hodnutí o odstranění stavby.

Po demolici zde zůstane volná zatravněná
plocha s místem pro umístění kontejnerů pro
separovaný odpad. V zastupitelstvu města byl
projednán i záměr prodeje nemovitostí, který
ovšem do skončení dědického řízení není
možné realizovat. Dle regulačního plánu Ko-
láčkova náměstí a územního plánu města je plo-
cha i nadále určena k zastavění.

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Demolice rodinných domů v ulici Úzká

kových úprav, kdy převážnou většinu pozemků
získáme do vlastnictví. K dořešení zůstanou po-
zemky v intravilánu obce. Na katastru Hodějic
je však situace jiná, zde pozemkové úpravy ne-
probíhají, a tak město ve spolupráci s obcí Ho-
dějice zahájilo kroky k vykoupení dotčených
pozemků.

Předpoklad tedy je, že práva k pozemkům by
mohla být zajištěna na přelomu roku 2011
a 2012 a poté je možné požádat o zahájení
územního řízení o umístění stavby. Pokud vše
půjde dobře, tak v roce 2012 je možné získat
stavební povolení a v nejlepším případě i požá-
dat o dotaci. Jedná se však o velice optimis-
tický harmonogram v souvislosti se zkuše-
nostmi se zajišťováním jiných pozemků do
majetku města pro výstavbu infrastruktury ve
Slavkově.

Některé technické údaje:
délka: 2,3 km
šířka: 3,0 m
náklady: 17,25 mil. Kč

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR

Cyklostezka Slavkov–Hodûjice – co se dûje nového?

Demolice domÛ v Úzké Foto: M. Formánek
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Již několik let mohou občané ve Slavkově
u Brna třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné
televize a monitory. Nyní můžeme přesně vy-
číslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních
surovin a vody jsme díky tomu ušetřili a o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla
analýza neziskové společnosti ASEKOL, která
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany třídě-
ných elektrozařízení. 

Studie posoudila systém zpětného odběru tele-
vizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí z vyřazených spo-
třebičů do nového produktu, nebo k jejich koneč-
nému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčís-

Za pět let fungování zpětného odběru a recyk-
lace elektroodpadu obyvatelé České republiky
prokázali, že mají zájem o své životní prostředí,
chápou význam třídění elektroodpadu a také
k němu dnes už většina z nich přistupuje odpo-
vědně. 

Z nových členských zemí Evropské unie je to
právě Česká republika, kde se elektroodpad re-
cykluje nejvíce. Jeho množství doposud mezi-
ročně rostlo o 30-40 %. V loňském roce už každý
zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKT-
ROWIN – zajišťuje zpětný odběr a zpracování po-
loviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám
za 5 let existence podařilo ekologicky zpracovat
již více než 100 000 tun vyřazených chladniček,
sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Napří-
klad vysloužilých chladniček dodal k ekologic-
kému zpracování na 1,7 milionu. 

Obce mohou ušetřit nemalé finance
V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu

staraly obce samy, od roku 2005 se mohly začít
těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra
vznikajících kolektivních systémů. Mezi nimi
ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat

zpětný odběr a recyklaci velkých a malých do-
mácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě
toho, že obce zbavil starostí, současně jim začal
šetřit finance, které dříve musely vynakládat. Sa-
mosprávy, které s kolektivním systémem ELEK-
TROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily
téměř 750 milionů korun. Dalších téměř 60 mili-
onů od něj získaly na podporu zpětného odběru,
aby jej svým občanům co nejvíce usnadňovaly
a zároveň je ke správnému nakládání s elektro-
odpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím
přispěl a nadále přispívá například na zlepšení
dopravní obslužnosti zpevněním plochy sběrných
dvorů, na pořízení mechanického či elektronic-
kého zabezpečení sběrného místa či pořízení pro-
středků na sběr malých nebo uskladnění velkých
spotřebičů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN
tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun
na podporu 70 projektů. 

Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela
správně spojuje s ochranou životního prostředí.
Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké
množství užitečných materiálů, které se znovu
upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné zís-

Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředí
kat těžbou. Například z obyčejné pračky se dá
opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 ki-
logramů betonu a téměř 10 kilogramů plastu. Na-
příklad recyklací běžné chladničky se dá ušetřit
až 20 kg železa a 16 kg plastů. Kromě toho se
ušetří na 216 kWh elektřiny a více než 20 litrů
ropy, čímž se do ovzduší dostane o 57 kg méně
emisí oxidu uhličitého. V závislosti na konkrét-
ním typu elektrospotřebičů lze využít 60-90 %
jejich hmotnosti. 

Současně se tím ušetří také velké množství
energie. Podle propočtů na základě modelu nor-
ských odborníků ELEKTROWIN sběrem
100 000 tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své
činnosti ušetřil více než 609 000 MWh elektřiny,
což je průměrná roční spotřeba více než 76 000
domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně
snižuje také produkci oxidu uhličitého, který je
hlavní příčinou globálního oteplování a dalších
klimatických změn. ELEKTROWIN již zabránil
vzniku téměř 1200 tisíc tun CO2. Recyklace se
opravdu vyplatí. Chraňme tak společně naše ži-
votní prostředí!

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Přínos recyklace TV a PC pro životní prostředí
leny dopady na životní prostředí. Výsledky byly
prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 

Např. zpětný odběr a recyklace jedné televize
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za
čtyři měsíce nepřetržitého svícení, nebo spolyká
automobil ropy za 22 km jízdy, nebo se zabrání
vzniku odpadní vody z 10 sprchování. Z Certi-
fikátu Environmentálního vyúčtování společ-
nosti ASEKOL vyplývá, že jsme společně v loň-
ském roce vytřídili 637 ks televizorů a 359 ks
monitorů. Tím jsme uspořili 149 kWh elektřiny,
2936 litrů ropy, 746 323 litry vody a 6700 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 40 tun CO2 ekv. a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 150 tun. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení z domácností je pro
životní prostředí velice přínosný. Přestože byla
studie zaměřena pouze na televize a monitory, pří-
nosem pro životní porstředí je rovněž recyklace
všech ostatních druhů starých elektrospotřebičů. 

Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše
město životnímu prostředí řadu surovin. Po-
chvalu si tedy zaslouží všichni spoluobčané,
kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice, ale
nosí ho do sběrného dvora, na městský úřad do
sběrného boxu, či do nově umístěných červe-
ných kontejnerů ve městě (ul. Nádražní, Polní
a Koláčkovo nám.).

Vybráno z textu spol. ASEKOL
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Kašpárek jde do světa
Tak se jmenovala akce DDM Slavkov, kte-

rou jsme připravili pro rodiče s dětmi na so-
botu odpoledne 4. června v rámci oslav Dnů
Slavkova.

Za nádherného slunného počasí se přes
280 dětí a rodičů vydalo na skoro hodinovou
procházku Zámeckým parkem, kdy se rodiče
vrátili do dětských let a spolu se svými rato-
lestmi si zopakovali na 13 pohádkových po-
stav. Stali se na chvíli Princeznou na bále při
navlékání korálů, Popelkou při třídění hrachu
a čočky či Čertem a Káčou nebo Kocourem
v botách. Na každém stanovišti s pohádko-
vým motivem děti za splněný úkol dostaly
razítko na průkazku a v cíli na památku sa-
motného kašpárka jako medaili. Samozřejmě
nechyběly sladké odměny. Doufáme, že si
všichni příjemně užili krásnou sobotu a tě-
šíme se na Vás po prázdninách v září při vý-
běru zájmového vzdělávání pro děti i dospělé
z naší pestré nabídky kroužků pro školní rok
2011 / 2012.

Ivana Olejníková

Volejbalová přípravka žákyň DDM Slavkov
má za sebou 1. rok úspěšné činnosti. Dívky ve
věku 7 až 10 roků (ročníky 2001 až 2004) se
zde seznamují s tím, co je to volejbal a procvi-
čují základní herní a pohybové činnosti, které
využijí v pozdější době, kdy začnou hrát opra-
vdový volejbal.

Volejbalové tréninky probíhaly v zimním ob-
dobí v tělocvičně na ZŠ Tyršova a v součas-
nosti můžete mladé „volejbalistky“ zahlédnout
na pravidelných trénincích na antukových kur-
tech na stadionu (kurty nohejbalistů).

Vážení sportovní přátelé
V příštím školním roce 2011/2012 bude pro-

bíhat další nábor žákyň a případní zájemci si
mohou vyzvednout přihlášku v kanceláři DDM
Slavkov během měsíce září, nebo přímo u tre-
néra na tel. 603 422 803.

Z důvodu zvýšeného zájmu o cvičení, přede-
vším u mladších ročníků, tj. 2005 a mladší, by-
chom rádi přivítali zájemce o činnost trenéra.
Bližší informace vám sdělí trenér II. třídy a sou-
časný trenér přípravky Jan Zmrzlý na tel.
603 422 803.

Přijďte se podívat, rádi vás mezi sebe přiví-
táme. Ing. Jan Zmrzlý

Kašpárek jde do světa Foto: archiv DDM

Volejbal na natuce Foto: archiv DDM

▲
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V letošním roce jsme na rozloučení
s mateřskou školu pro naše nejstarší
děti připravili výlet do Hodonína. Jed-
nalo se o neobyčejnou plavbu lodí na

baťově kanále. 
Cesta začala ráno v 8 hodin jízdou autobusem

na místo určení. Asi po hodinové jízdě a vydatné
svačině, jsme nedočkavě okukovali plavidlo, na
které nastoupíme. A konečně se ozval hlas, který
nás vybízel k nalodění na královskou loď Kon-
stancii. Když jsme konečně zaujali svá místa, če-
kalo nás první z mnoha překvapení. Nastoupila
královna stejného jména s velkým pokladem.
A z nás se rázem stala posádka, která měla za
úkol nejen chránit královnu, ale hlavně cenný ná-

Opět po roce si žáci ZUŠ Fr. France zahráli
na již tradičních Dnech Slavkova. Je potěšitelné,
že pod patronací radnice si mladí muzikanti
mohli veřejně zahrát na náměstí. V kompono-
vaném pořadu vystoupili žáci mladšího a star-

S písní na rtech
Na naší škole proběhla již tradiční pěvecká

soutěž. V soutěžním klání vystoupilo 19 žáků,
kteří zazpívali písně lidové, folkové, ale i mo-
derní od našich předních interpretů za dopro-
vodu klavíru, kytary nebo puštěné melodie for-
mou karaoke. Porota z řad žáků a učitelů
ocenila nejlepší zpěváky. Pochvalu zaslouží
všichni učinkující. 

Pedagogové ZŠ Malinovského

Děti ze ZŠ speciální děkují
Žáci ze základní školy speciální ze Slavkova

u Brna navštívili Jalový Dvůr u Rašovic, kde strá-
vili velmi příjemné dopoledne plné her, procházek
po okolní přírodě a potěšení se zvířátky. Odjížděli
jsme všichni spokojení a plní zážitků.

Děkujeme panu Kábelovi, který nás ochotně za-
vezl na tento výlet. Díky němu si mohly užít výlet
i děti na vozíčku. Také děkujeme našim hostitelům
manželům Šumberovým, panu hajnému Vytopi-
lovi a jeho paní, která se postarala o občerstvení
a oběd. Třídní učitelky Šedá a Ušalová

Beseda o Hong Kongu a Číně
Ve čtvrtek 9. června naší školu navštívila stu-

dentka mezinárodní školy z Hong Kongu Ka-
rolína Durdová, aby s našimi dětmi pobesedo-
vala o Hong Kongu a Číně. Její prezentace byla
zaměřená na tamní zvyklosti, kulturu, styl ži-
vota a vlastní zkušenosti ze života v zahraničí.
Žákům povyprávěla i o svých zážitcích z cest
do vnitrozemní Číny a to jak do provincie Gu-
angdong za charitativní činností, tak do pro-
vincie Sichuan za pandami obrovskými. 

Tímto bychom chtěli slečně Karolíně Dur-
dové poděkovat za besedu, která se žákům i uči-
telům velmi líbila. 

Pedagogové ZŠ Malinovského

Pohádková plavba pro předškoláky
klad před zlými piráty. Po vyplutí nás královna
seznámila se svým královstvím, bohatým na po-
hádkové postavy a hlavně s chytrou lstí, jak pře-
moci piráty v případě napadení. A v tom se to
stalo. Piráti se nečekaně zjevili na pravoboku
a vnikli na loď. Jen díky chytrosti královny a sta-
tečnosti celé posádky, byl poklad ochráněn, piráti
přemoženi a vyhnání z lodi. Vždyť v pohádkách
dobro zvítězí nad zlem. Za odměnu byl králov-
ský poklad rozdělen mezi posádku.

Děti nejenom, že dostaly malou sladkost, ale
také měly možnost zažít velké dobrodružství.
Věříme, že se jim náš neobvyklý dárek na roz-
loučenou líbil a budou na něho dlouho vzpomí-
nat. Jitka Krejčířová, Ludmila Špánková

Kytarový soubor na Dnech Slavkova
šího kytarového oddělení, kterým vypomáhali
i mladí klavíristé a flétnisté. Bylo pěkné pozo-
rovat, jak ze sebe žáci odhodili školní trému
a v drobných převlecích interpretovali díla kla-
sická i soudobá. Nechyběly ani zpěvačky pod
vedením p. uč. Jirákové, které vystoupily znovu
i v samostatném podvečerním bloku. Je třeba
poděkovat i pracovnicím radnice, zejména p.
Cenkové, která ze zákulisí neúnavně řídila veš-
keré dění. Počasí nám letos přálo, a tak si hojní
návštěvníci určitě odnášeli pěkný kulturní záži-
tek. Nezbývá, než popřát žákům pěkné prázd-
niny a taky mnoho chuti do dalšího cvičení, aby-
chom se mohli potkávat na podobných
vydařených akcích co nejčastěji.
Antonín Vodička, učitel kytary ZUŠ Slavkov

Od měsíce listopadu zastupovala ve školní dru-
žině paní učitelka Ostrovská, naše bývalá kole-
gyně. Když se seznámila s provozem a režimem
dne, který je samozřejmě odlišný od školního vy-
učování a viděla, jakými aktivitami zlepšujeme
nabídku činností pro naše děti, nabídla nám, že
žáky seznámí s chemií. Byl to totiž obor, který na
naší škole dříve vyučovala. A tak jsme se s ním od
měsíce února začali pomaličku seznamovat.

Děti se naučili hravou a přiměřenou formou
znát vlastnosti látek, chemické prvky, kovy a ne-
kovy, chemické reakce, nebo oddělování složek
směsí. Největší úspěch měl pokus s názvem „vá-
noční prskavka“ a hoření hořčíku. Děti se na tyto
návštěvy paní učitelky vždy velmi těšily. 

Hodiny chemie ve školní družině

Chtěli bychom jí poděkovat za to, že žákům
vhodnou formou přiblížila tento vyučovací před-
mět a některé snad nasměrovala i k možnému vý-
běru budoucímu povolání. Za ŠD D. Andrlová 

Pûvecká soutûÏ Foto: Z·

Na Jalovém dvofie Foto: Z·

Beseda o âínû Foto: Z·

Soustfiedûní pfied vystoupením Foto: A. Vodiãka

Hodina chemie v ·D Foto: archiv ·D

Dûti na lodi Foto: archiv M· Zvídálek
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Z Á M E K  S L AV K O V  – A U S T E R L I T Z www.zamek-slavkov.cz

Beseda se Simonou Monyovou
Ve čtvrtek 26. května v 17 hodin navštívila slavkovský zámek známá brněnská spisovatelka paní

Simona Monyová. Opravdu velký zájem (105 návštěvníků!) předčil naše očekávání. Akce probě-
hla ve velmi příjemné atmosféře a vysoká návštěvnost je pro nás obrovskou motivací do budouc-
nosti. Velmi děkujeme za nádhernou účast, která nás potěšila i mile překvapila. 

Jarmila Urbánková, Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Zámek Slavkov bude hostit festival
dechov˘ch kapel a orchestrÛ

Ve dnech 2. a 3. července se uskuteční v are-
álu Zámku Slavkov – Austerlitz Musik festival
Slavkov 2011 – hudební festival dechových
kapel a orchestrů. Představí se zde celkem 12
kapel a orchestrů z Holandska, Belgie a z České
republiky, přičemž celkový počet hudebníků pře-
sáhne více než 500 osob.

Pro veřejnost bude festival zajímavý především
v neděli 3. srpna. Samostatné koncerty jednotli-
vých kapel a orchestrů se budou konat od 11
hodin střídavě na čtyřech podiích umístěných na
nádvoří zámku a v parku. 

Celý festivalový den bude korunován večer-
ním koncertem Pražského filharmonického or-
chestru s dirigentem Friedemannem Riehlem na
nádvoří zámku, který začíná v 19 hodin. Program
zakončí představení všech pěti stovek hudebníků
v parku pod dolním bazénem, při kterém zazní
Čajkovského OVERTURE 1812 a vše završí oh-
ňostroj Ivana Martínka. Závěrečné představení
začíná ve 21.15 hodin. Vstup na celou akci je
volný. Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Po loňské „zkoušce“ jsme pro vás také letos
připravili filmový festival. Naším partnerem
pro toto zpestření dlouhých letních večerů je
tentokrát společnost Kinoservis, s.r.o., Zlín,
která má s organizací filmových festivalů dlou-
holeté zkušenosti. Ve spolupráci s ní pořádáme
ve dnech 22.–29. července Letní filmový festi-
val Slavkov. 

Místo konání zůstává stejné – zámecký park.
Projekční plocha bude umístěna za velkým ba-
zénem v dolní části parku, takže návštěvníci
mohou využít přirozeně tvarovaného terénu
jako filmového amfiteátru. Pro všechny bude
připraveno i občerstvení. 

Začátky všech představení jsou ve 21.30
hod., hrát se bude za každého počasí – vyjma
situace, kdy by projekci znemožnil silný vítr.

Když dozněly poslední tóny Smyčcového
kvartetu d moll „Smrt a dívka“ Franze Schuberta
v přednesu Pavel Haas Quartet, propukl v His-
torickém sále zámku bouřlivý potlesk s výkřiky
bravo doplněnými dupáním, kterým přítomní dá-
vali najevo svůj obdiv a díky interpretům. I když
pro někoho nemusela být zvolená hudební díla
tohoto koncertu na první pohled až takovým lá-
kadlem, strhující zážitek z jejich interpretace
předčil všechna očekávání a doslova uchvátil pří-
tomné. Dlouhotrvající bouřlivý potlesk ve stoje
pak byl zaslouženým oceněním skvělého inter-
pretačního umění souboru, který je po právu ve
své kategorii ve světě oceňován a považován za
světovou extratřídu a špičku. Ve čtvrtek 9. června
jsme tak mohli díky tomuto koncertu opět zažít
něco zcela mimořádného. Koncert se nepo-
chybně zařadil mezi ty nejskvělejší, které jsme
měli příležitost dosud ve Slavkově zhlédnout.

Také druhý koncert, který se uskutečnil
v úterý 21. června, představil mimořádné inter-
pretky, působící jako sólistky ve světově proslu-
lých hudebních tělesech. Na pozvání festivalu
se tak poprvé na pódiu sešly Monika Knoblo-
chová, Clara Nováková, Adéla Štajno-

Oživlé podzemí
V pátek 1. července od 18 do 21 hodin se pro

návštěvníky naskytne možnost nahlédnout do zá-
meckého podzemí, které pro tento den ožije. Pod-
zemí slavkovského zámku představují unikátní
prostory dvou pater zámeckých sklepů, systému
spojovacích chodeb, schodišť, hospodářského zá-
zemí s pekárnou a pomocnou kuchyní. 

V rámci oživených prohlídek zde budou moci
návštěvníci potkat postavy, které pojí úzký vztah
se slavkovským zámkem. Setkáte se zde s dobo-
vými vojáky, služebnými, hraběnkou z rodu Kou-
niců a také s Napoleonem. 

Nenechte si tedy ujít tuto jedinečnou příležitost
a objednejte si prohlídku tajemného podzemí na
pokladně zámku (tel.: 544 227 548). Vstupné: do-
spělí 110 Kč, důchodci 80 Kč, děti, studenti
a ZTP 70 Kč.  Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Ohlédnutí za festivalem Concentus Moraviae 2011

chrová a Hana Fleková – čtyři silné hudební
osobnosti, které posluchačům nabídly osobitou
interpretaci skladeb starých mistrů. Také tento
koncert měl mimořádnou úroveň a mezi poslu-
chači sklidil zasloužený ohlas.

Díky zapojení našeho města do mezinárod-

ního hudebního festivalu Concentus Moraviae
tak máme nejen trvalou příležitost k mimořád-
ným uměleckým a kulturním zážitkům, ale také
k naprosto prestižní prezentaci města a jeho
zámku v rozsahu, který jen stěží dokážeme do-
cenit. Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

Letní filmov˘ festival Slavkov v zámeckém parku!
Upozorňujeme současně, že v měsíci čer-

venci, tedy i v době konání festivalu nebude
Kino Jas v provozu. 

Program Letního filmového festivalu
Slavkov: 

22. 7. pátek Opravdová kuráž 
23. 7. sobota Harry Potter a relikvie smrti – 1. část 
24. 7. neděle Občanský průkaz 
25. 7. pondělíLáska a jiné závislosti 
26. 7. úterý Fotři jsou lotři
27. 7. středa Králova řeč 
28. 7. čtvrtek Román pro muže
29. 7. pátek Doktor od Jezera hrochů

(rozšířený program je uveden na obvyklém
místě Zpravodaje)

A. Šilhánek, J. Blažek, ZS-A

Haasovo kvarteto Foto: Z. Miãková

Beseda se Simonou Monyovou Foto: J. BlaÏek



Již třetí ročník multižánrového festivalu
HRADOLOGIE 2011 se uskuteční v období od
1. července do 26. srpna 2011. Organizátoři –
agentura Kouřící králík production – si pro le-
tošní rok nově zvolili za festivalové místo také
Zámek Slavkov – Austerlitz. V parku slavkov-
ského zámku se festival uskuteční v pátek 15.
července 2011 od 17.00 hodin.

Obecenstvo se může těšit na nejvýraznějšího
slovenského zpěváka a Zlatého slavíka Ri-
charda Müllera a na velkolepý Metropolitní
symfonický orchestr pod taktovkou charisma-
tického Ariella Šarona s rockovými frontmany
Kamilem Střihavkou a Romanem Dragou-
nem. Chybět nebudou ani legendární AG Flek.
Příznivce jazzu potěší živelná extravagance

Slavkovská výtvarnice Alena Slezáková před-
staví svou tvorbu na výstavě s příznačným ná-
zvem „Moje srdeční záležitost“.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne 14.
července v 17 hodin v Historickém sále Zámku
Slavkov – Austerlitz. Výstava bude umístěna
v galerii v prvním patře a přístupna bude od 15.
7. do 18. 9. 2011.

Na výstavě Aleny Slezákové budou k vidění
obrazy, kresby a grafika. Výstava obsáhne dva
velké tematické okruhy, kterými se autorka za-

Hradologie 2011 – putovní hudební festival po hradech
a zámcích poprvé ve Slavkově u Brna

Jany Koubkové. Celý festival uvede oblíbená
slavkovská kapela La Mancha. 

Festival HRADOLOGIE 2011 je tradičně sy-
nonymem vysoké dramaturgické kvality, která
staví na originální kombinaci velmi kvalitního
hudebního programu a atraktivních historic-
kých míst. Cílem projektu je mimo jiné popu-
larizovat jednotlivé hrady a zámky mezi širo-
kou veřejností a zejména mladými lidmi tak,
aby tato je nevnímala pouze jako nositele his-
torického dědictví, nýbrž jako živá místa, kde
mohou aktivně trávit svůj volný čas.

Vstupenky v předprodeji k dostání na po-
kladně Zámku Slavkov – Austerlitz (Palackého
nám. 1, 544 227 548, hanouskova@zamek-
slavkov.cz) za 330 Kč nebo přímo na místě akce za 410 Kč. On line prodej nabízí síť Tic-

ketstream (http://www.ticketstream.cz). Děti do
140 cm v doprovodu rodičů a držitelé průkazu
ZTP-P budou mít vstupné zdarma. 

Podrobnější a pravidelně aktualizované in-
formace naleznete na www.hradologie.cz nebo
na www.zamek-slavkov.cz.

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A
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Ke Dni dětí připravila Eva Špatná pro naše nejmenší pohádku Bylo, nebylo..., která se odehrála
v podzemí slavkovského zámku (v pátek 3. června).

Až do 4. září je možné spatřit volně přístupnou výstavu
Plechovky, na které jsou k vidění exponáty z muzejních sbí-
rek. Trojrozměrné předměty jsou doplněny pracemi žáků
výtvarného oboru ZUŠ F. France. 

S olympioniky na Štvanici
Ve dnech 17.–22. května se na pražské Štva-

nici uskutečnil turnaj Světové série mužů v plá-
žovém volejbalu, kterého se zúčastnila kom-
pletní světová špička včetně olympijských
vítězů a mistrů světa. SK Beachvolleyball Slav-
kov se velkou měrou podílel na pořadatelství
této významné sportovní události.

Zahraniční účastníci byli nadšeni z úžasné
atmosféry, kterou vytvořilo přes 5000 diváků.
Velkou pozornost a pochvalu získala svým vy-
stoupením i slavkovská taneční skupina Glit-
ter Stars, která zpestřovala během turnaje dění
na hřišti. Mezi těmi, kdo se na turnaj přišel po-
dívat, byl i prezident České republiky Václav
Klaus, kterému se celý turnaj velmi líbil, byl
příjemně překvapen obrovským počtem diváků
a pochvalně se vyjádřil o účinkování děvčat ze
skupiny Glitter Stars.

Dívky byly po namáhavém víkendu unaveny,
ale šťastny ze silných zážitků této významné
světové soutěže, která je součástí olympijské
kvalifikace na OH v Londýně. Chtěly bychom
poděkovat spoluorganizátoru soutěže panu Lu-
boši Kuchtovi za pozvání na tak významný tur-
naj, na který budeme mít krásné vzpomínky.

Renáta Macharová

Výstava slavkovské výtvarnice
bývá. Prvním z nich jsou slavkovské motivy,
kdy výtvarně zpracovává svoje studijní kresby
z plenéru za posledních 20 let. Druhá kolekce je
věnovaná paní Martě Kubišové, kterou celý
život autorka obdivuje nejen jako výbornou zpě-
vačku, ale zejména oceňuje její životní po-
stoje. Výstavu doprovodí texty básníka Jana
Schneidera, které vyšly ve sbírce Teroristé
v nás jako cyklus posametových songů pro
Martu Kubišovou. 

Mgr. Zuzana Mičková, ZS-A

Richard Müller Foto: archiv

Setkání s prezidentem Foto: archiv GS

V˘stava plechovek Foto: 2x J. BlaÏek
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Zprávy ze Základní ‰koly Tyr‰ova www.zsslavkov.cz

Největší celostátní atletickou soutěží urče-
nou pro žáky druhého stupně základních škol je
Pohár rozhlasu. Letos se konal již 43. ročník
této soutěže. Pořadatelem Poháru rozhlasu je
Český atletický svaz, spolupořadateli jsou Aso-
ciace školních sportovních klubů a MŠMT ČR
a generálním partnerem celé soutěže je Česká
spořitelna.

Okresní kola základních škol okresu Vyškov
probíhala na atletickém stadionu ve Vyškově
v kategorii starších žáků 17. 5. a mladších žáků
19. května. 

V každé kategorii soutěž probíhá v určených
atletických disciplínách:

Exkurze na úřad práce
Zatímco deváťáci již mají rozhodování o dalším

studiu za sebou, žáci 8. ročníků se začínají na
tento nelehký krok intenzivně připravovat. Kromě
běžné výuky navštívili v květnu 2011 IPS na
Úřadu práce ve Vyškově, kde pro ně byl připraven
program o jednotlivých povoláních. Získali řadu
cenných informací, které jistě využijí při výběru
studijních oborů. Mgr. Věra Křivánková

McDonald’s Cup
Úterní dopoledne neslo pro deset chlapců 4. a 5.

tříd fotbalovou příchuť. Tradiční McDonald’s Cup
vybízel k účasti, a tak jsme se vypravili do Křeno-
vic poměřit své síly s ostatními účastníky turnaje.
Za parného, téměř letního dne jsme ve čtyřech ut-
káních vybojovali dvě cenná vítězství, jednu re-
mízu a bohužel zakusili i jednu prohru. Zadostiu-
činěním je pro nás fakt, že nás porazili pouze
budoucí vítězové okresního kola. Tyršovácký tým
ve složení Rozsypal, Přibyl, Brokeš, Vitoul, Cagá-
šek, Ostřížek, Fuksa, Komín, Červinka a Leitner
prokázal bojovného, sportovního ducha a za re-
prezentaci školy mu patří poděkování. 

Spolupráce Rakousko–Česko
Vedení naší školy se zapojilo do projektu

EdTwin, v rámci kterého nás navštívily ředi-
telky dvou rakouských škol. Porovnávaly se jak
vyučovací metody, tak vybavení škol, systém
školství, systém výuky, financování a podobně.
Celé setkání bylo velmi inspirující a některé
nápady použité v druhé zemi se nám i našim
hostům velmi zalíbily. Snad půjdou využít
i v prostředí druhého státu. 

Dlouhodobý školní projekt Optimalizace po-
hybového režimu školy – základ prevence po-
ruch držení těla byl zahájen v loňském školním
roce. Základem tohoto projektu je prevence vad-
ného držení těla (dále jen VDT)
dětí , případně včasné podchy-
cení problematiky a následné
řešení.

Do projektu jsou především
zahrnuty děti prvního stupně
základní školy. Podle názoru lé-
kařů je nutno problém s drže-
ním těla podchytit právě
v tomto věkovém období. Dle
statistik prováděných Státním
zdravotním ústavem ve spolu-
práci s pediatry kulminuje nej-
vyšší procento VDT mezi se-
dmým až jedenáctým rokem
věku.

V loňském školním roce byla
navázána spolupráce s rehabili-
tačním pracovištěm Lázeňského domu B.Braun
Avitum Austerlitz s.r.o. Slavkov u Brna a na Zá-
kladní škole Tyršova ve Slavkově u Brna probě-
hla prvotní vstupní měření držení těla dětí. Od-
borné měření prováděla Mgr. Hana Vardžáková.
Tohoto měření se účastnili žáci druhé až šesté
třídy. Výsledky byly vyhodnoceny a dětem a je-
jich rodičům byla nabídnuta možnost zařazení
dětí v rámci prevence a nápravy VDT do nově za-
vedeného nepovinného předmětu Zdravotní tě-
lesné výchovy (ZTV). Této nabídky využilo cel-
kem 38 dětí ze třetích až sedmých tříd, které
pravidelně, jedenkrát týdně, během celého škol-
ního roku navštěvovaly výuku ZTV.

Na konci letošního školního roku proběhlo
u dětí prvních a druhých tříd vstupní vyšetření

Atletický trojboj
Atletickou soutěží pořádanou Asociací školních

sportovních klubů pro žáky na prvním stupni zá-
kladních škol je Atletický trojboj. Soutěž se konala
v pátek 10. června na atletickém hřišti Základní
školy Letní pole ve Vyškově. Soutěžila čtyřčlenná
družstva v kategorii hochů a dívek. K soutěžním
disciplínám patřil běh na 60 m, skok daleký a hod
kriketovým míčkem.

Žáci ze ZŠ Tyršova Slavkov u Brna velmi dobře
svoji školu reprezentovali. Družstvo hochů se
umístilo na velmi pěkném 5. místě ze všech zú-
častněných škol okresu Vyškov. Družstvo dívek
školu reprezentovalo ještě úspěšněji. Děvčata
i v konkurenci škol s atletickou základnou velmi
dobře obstála a vybojovala bronzovou medaili.

Mezi jednotlivci nejlepšího výsledku dosáhla
žákyně Julie Stávková ze čtvrté třídy, která skon-
čila na druhém místě v hodu kriketovým míčkem
(31 m). Blahopřejeme!

A všem zúčastněným malým sportovcům pře-
jeme, aby jim sportovních úspěchů přibývalo!

Mgr. Hana Charvátová

stavu držení těla a kontrolní měření u dětí třetích
až pátých tříd. U žáků šestých až sedmých tříd
bylo provedeno kontrolní měření u těch, kteří
během školního roku navštěvovali výuku ZTV.

Odborné vyšetření a kinezio-
logický rozbor opět velmi dů-
kladně prováděla Mgr. Hana Var-
džáková. Celkem bylo vyšetřeno
124 dětí. Děti byly na základě vý-
sledku měření zařazeny do čtyř
skupin: 

1. držení těla v normě (29%
všech vyšetřených ), 2. v normě
s doporučením školní ZTV
(28%), 3. VDT s doporučením
školní ZTV (35%)a 4. VDT s do-
poručením návštěvy rehabilitač-
ního lékaře (8%).

Velmi kladně Mgr. Vardžáková
hodnotila výrazné zlepšení v dr-
žení těla vůči výsledkům z minu-
lého školního roku u dětí navště-

vujících ZTV. Jednalo se především o zpevnění
břišních svalů a protažení zkrácených svalových
skupin.

Včasné podchycení a řešení odchylek v držení
těla velmi významně napomůže předejít problé-
mům s bolestmi zad během dalšího života. Je
třeba u dětí vypěstovat správné pohybové stere-
otypy, naučit je správnému držení těla v sedu,
stoji i pohybu, kompenzovat sedavou zátěž a vést
je k potřebě pohybové aktivity. 

Dětem a jejich rodičům byla opět v rámci pro-
jektu „Rovná záda“ nabídnuta možnost prevence
a nápravy vadného držení těla formou nepovin-
ného předmětu Zdravotní tělesné výchovy
i v příštím školním roce 2011/2012.

Mgr. Hana Charvátová

Projekt „rovná záda“ vstupuje do druhého roku

Starší žáci: 60 m, 1500 m, skok vysoký, skok
daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4x60 m

Starší žákyně: 60 m, 800 m, skok vysoký,
skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4x60 m

Mladší žáci: 60 m, 1000 m, skok vysoký,
skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4x60 m

Mladší žákyně: 60 m, 600 m, skok vysoký,
skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta
4x60 m.

V těžké konkurenci základních škol s atle-
tickou základnou nejlepších výsledků z naší
školy v soutěži jednotlivců dosáhli: v mladší
kategorii Jakub Vyhnánek 2. místo v běhu na
60 m (8,2 s) a Michaela Kohoutková 2. místo
ve stejné disciplíně (8,7 s). Ve starší kategorii se
reprezentanti naší školy umístili čtyřikrát na ne-
populárním čtvrtém místě Erik Glatz a Kateřina
Pěnčíková – běh 60 m, Simona Dvořáková –
běh 800 m a družstvo hochů ve štafetovém
běhu na 4x60 m.

Celková umístění družstev Základní školy
Tyršova v jednotlivých kategoriích v okresním
kole Poháru Rozhlasu: starší žáci 5. místo,
starší žákyně 8. místo, mladší žáci 9. místo,
mladší žákyně 7. místo.

Všem závodníkům patří poděkování za pří-
kladnou reprezentaci školy a za jejich snahu
podat co nejlepší výkony s přáním dalších spor-
tovních úspěchů. Mgr. Hana Charvátová

Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou

Mûfiení drÏení tûla Foto: archiv ‰koly

McDonald’s Foto: archiv ‰koly

Pohár rozhlasu Foto: archiv ‰koly



Informace ze Základní ‰koly Komenského www.zskomslavkov.cz
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Že je to něco složitého, vybudovat jezírko?
No, jednoduché to není.

Hlavně to chce odvahu a spoustu pracovitých
rukou. A to naštěstí v naší škole máme. S vy-
datnou pomocí především žáků 9. B jsme od
jara hloubili jámu na jezírko.

A pak přišel den D. Úterý  7. června se ve
škole neučilo, probíhal totiž Projektový den
o hospodaření  s odpady. Předpověď hlásila tro-
pické vedro, ale my jsme se do našeho díla pus-
tili. Stěny vykopané jámy jsme srovnali pískem,
položili geotextilii, jezírkovou folii a znovu ob-
sypali pískem. Čas ubíhal, slunce z oblohy ne-
úprosně pražilo, pot se z nás jen lil, ale po obědě
byla stavba zhruba hotova. Začali jsme napou-
štět vodu, postupně osázeli vodní rostliny, do-
sypali oblázky a jezírko bylo na světě.

A proč tohle všechno? Když už v dnešním
uspěchaném světě nechodí  děti tak často do pří-
rody, musí přijít příroda k nim. A teď už jen bu-
deme čekat, kdo se nám v jezírku zabydlí. Asi
to dlouho trvat nebude, jedna vážka už si nové
bydlení obhlížela.

McDonald’s Cup
je největší fotbalový turnaj pro žáky základ-

ních škol. V letošním roce to byl již 14. ročník.
Soutěží se ve dvou věkových kategoriích. V ka-
tegorii A žáci 2. a 3. tříd a v kategorii B žáci 4.
a 5. tříd. Pořadatelem turnaje je Asociace spor-
tovních klubů v ČR ve spolupráci s Českomo-
ravským fotbalovým svazem a Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Hlavním
městem Praha. Generálním partnerem je společ-
nost McDonald’s Cup. Do tohoto turnaje se pra-
videlně přihlašujeme a letošní rok byl v konku-
renci 3589 škol pro nás opravdu úspěšný. 

Školní fotbalový tým ve složení Dominik Svo-
boda, Jakub Zemánek, Petr Köhler, Conny Gar-
sia, Jiří Gottwald, Matěj Trávníček, Radek Ur-
bánek, Nikola Krahula, Jakub Levíček a Michal
Žemla postoupil z okrskového kola, které se
hrálo v Křenovicích, do okresního do Vyškova
a odtud do krajského kola do Brna. Zde chlapci
skončili na krásném 7. místě. Velký podíl na
tomto úspěchu má pan Josef Svoboda, který
chlapcům poradil dobrou strategii hry.

Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za dob-
rou reprezentaci školy. Hana Stárková

V pátek 10. června zástupci našich žáků z 3.
až 5. tříd usedli s napětím v očích do autobusu.
Ten je odvezl do Ždánic, kde se konalo finále
I. ročníku ve vybíjené „O putovní cenu DSO
Ždánický les a Politaví“. Mezi sebou bojovalo
šest vítězů z předchozích oblastních kol – ZŠ
Otnice, ZŠ Křenovice, ZŠ Komenského Slav-
kov u Brna, dvě školy z Bučovic a domácí ZŠ
Ždánice. 

Po slavnostním zahájení a rozlosování do
dvou skupin propukl boj. Náš tým byl ve sku-
pině A a hned na začátku jej čekal, jak se po-
zději ukázalo, nejtěžší a nejdramatičtější zápas
celého turnaje s Křenovicemi. Byl to velmi
těžký soupeř, zápas se vyvíjel stále vyrovnaně,

Projektový den
V úterý 7. 6. se v naší škole vyučovalo netra-

dičním způsobem. Tento den patřil mezi ty, kdy
žáci nemusí sedět celé dopoledne v lavicích.

Letos jsme se zaměřili na hospodaření s od-
pady. Cílem bylo seznámit žáky jakým způsobem
je nakládáno s odpady, které produkuje naše spo-
lečnost. Každý ročník měl za úkol něco jiného.

Prvňáci a druháci navštívili sběrný dvůr ve
Slavkově, třetí a pátý ročník zamířil na kompo-
stárnu, čtvrtý jel do Uherského Hradiště do firmy
Kovosteel. Šesťáci vyrazili zmapovat rozmístění
nádob na separovaný odpad ve Slavkově, se-
dmáci se zašli podívat do čistírny odpadních vod,
osmáci jeli do Respona do Vyškova a na skládku
do Kozlan a deváťáci se zajímali o legislativu
a odvedli kus dobré práce při úpravách na škol-
ním dvoře.

Každá třída vypracovala průběh svého pro-
jektového dne a záznam o něm vyvěsila vedle
své učebny. Ten je k nahlédnutí ostatním spolu-
žákům a rodičům.

Na závěr chci poděkovat učitelům a žákům za
odvedenou práci při přípravě a hlavně za zdárný
průběh dne. Mé poděkování též patří panu
Ing. Zavadilovi z odboru životního prostředí,
panu Lánskému (TSMS), panu Lifkovi (VAK)
a vedení společnosti Respono, za vstřícný pří-
stup při realizaci našeho projektu.

Fotografie najdete na www.zskomslavkov.cz,
akce v letošním školním roce, fotografie z pro-
jektového dne nebo v sekci fotogalerie. 

Vladimír Soukop

Velké poděkování patří hlavně neúnavným
chlapcům, Jakubu Huťovi, Lukáši Halasovi
a Michalu Hlavovi, kteří vydrželi pracovat až do
pozdního odpoledne, ač vyučování končilo brzy
po obědě. Další poděkování patří panu Ing. To-
máši Dvořákovi a jeho stavební firmě DVM
Praha s.r.o., která zasponzorovala dovoz písku
a oblázků. Ostatní náklady byly uhrazeny z vý-
těžku za sběr starého papíru, na kterém se kaž-
doročně podílejí žáci naší školy se svými ro-
diči. Miroslava Lónová

Jak jsme budovali jezírko

Komeňák vyhrál turnaj ve vybíjené
rozhodlo až druhé prodloužení.
Druhý zápas ve skupině s Bučovi-
cemi jsme také vyhráli a tak nás če-
kalo závěrečné finálové utkání
o první místo. Ve skupině B byly
boje vyrovnané a do finálového zá-
pasu nakonec postoupil tým Otnic.

Nervy byly napnuté, naši spor-
tovci dostali poslední pokyny od ve-
doucí družstva a vypukl boj o zlato.
V tomto zápase projevili všichni zá-
stupci našeho družstva výborný
smysl pro kolektivní hru a dokázali
udržet nervy na uzdě. Díky fantas-
tickému výkonu celého týmu bylo
zlato naše. 

Na vyhlášení vítězů se dostavili zástupci zú-
častněných obcí a škol, včetně našeho pana ředi-
tele Mgr. Vladimíra Soukopa a pana starosty
Ing. Ivana Charváta. Všechna družstva byla bo-
hatě odměněna. Vítězové si kromě krásné putovní
ceny od brněnského výtvarníka J. Homoly, po-
háru a medailí odvezli i poukaz na volný vstup do
bazénu v Bučovicích a na zámek v Bučovicích. 

A tak celé družstvo za odměnu čeká v pátek
24. června výlet, na kterém si svou výhru užijí.
Naši žáci A. Hoňka, L. Martínek, M. Čermá-
ková, J. Dobrovolný, C. García, J. Gonda, D.
Svoboda, J. Doleček, N. Sedláčková, L. Borov-
ský, J. Gottwald, R. Dubrovay a J. Levíček si za-
slouží velkou pochvalu! MP

McDonald’s Foto: archiv ‰koly

Budování jezírka Foto: archiv ‰koly

DruÏstvo vybíjené Foto: archiv ‰koly

Projektov˘ den Foto: R. Lánsk˘ Projektov˘ den Foto: R. Lánsk˘



STAVEBNÍ SPOLEČNOST

nabízí:

pronájem kancelářských prostor
ve Slavkově 17–216 m2

pohodlné parkování, výborná dostupnost

Sídlo: Topolová 1418, Slavkov u Brna
Ing. Dvořák, tel.: 607 913 573 • www.dvm.cz

PRODEJ
� hasicích pfiístrojÛ
� hydrantov˘ch systémÛ
� poÏárních ÏebfiíkÛ 
� autolékárniãek 
� v˘straÏn˘ch vest
� hasicích rou‰ek

KONTROLA A OPRAVY
� hasicích pfiístrojÛ
� poÏárních vodovodÛ
� tlaková zkou‰ka hadic

ZAJIŠŤUJEME
A DODÁVÁME
 KOMPLEXNÍ

SLUŽBY V OBLASTI
POŽÁRNÍ OCHRANY

NAŠE SLUŽBY –
VAŠE BEZPEČNOST
VYSOKÁ KVALITA –
PŘIJATELNÉ CENY

ČSN EN ISO 9001:2001

www.cervinka-hodejice.cz

Hodûjice 104, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 220 169, 606 630 539
cervinka@cervinka-hodejice.cz

âERVINKA, s.r.o.

âtu
Michal Doubek, majitel Style Cafe
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www.pro-doma.cz

PRO-DOMA

ČS armády 1213
684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 544 215 119, 544 215 118
Mobil: 602 286 847
Fax: 544 215 121
email: slavkov@pro-doma.cz

Otevírací doba:

Po-Pá: 7.00 - 17.00
So: 7.00 - 11.00

Výprodej vybraných skladových 
zásob se slevou až 70%

Platnost do 15. 7. 2011

STAVEBNINY

Sanitární, neutrální 
silikon transparent 310 ml

původní cena 120 Kč

94 Kč
Inva – T-rex

původní cena 180 Kč

147 Kč

Přípravek na 

ochranu dřeva 

Lignofi x I-profi  1l 

koncentrát

původní cena

397 Kč

338 Kč

Přípravek na 

plísně Fungisan 

super 1l

původní cena

232 Kč

197 Kč

Sleva na celý 
sortiment 15 %

Tenkovrstvé laz-
ury Soudal bal 2,5 
kg, různé odstíny

původní cena 
524 Kč

432 Kč

Bazénová chemie 

Laguna Triplex 

tabl. 3v1, Laguna 

Chlor šok, 

Laguna PH minus  

– sleva 20%



ZLATNICTVÍ
JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY
NEJNOVĚJŠÍ MODELY:

• briliantových, zlatých
a stříbrných šperků

• snubních prstenů ze zlata i
stříbra

• šperky z chirurgické oceli
• módní šperky Swarovski
• hodinky

DÁLE NABÍZÍME:

• zakázkovou výrobu šperků
ze zlata, platiny a stříbra
s možností vložení briliantů

• zhotovení gravírovaného por-
trétu na zlatou destičku

• navlékání a převlékání perel
• výkup zlata
• prodej dárkových poukazů

Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna, tel. 544 220 111

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ16 5/2011

Veškeré geodetické práce
za rozumnou cenu v plné kvalitě.

www.geometrakyjov.cz
e-mail: geometra@geometrakyjov.cz
telefon: 518 611 666, 603 814 077

Zborovská 47, Slavkov u Brna
...k nám voláte ZADARMO

800 140 660

RD 3+1 Křižanovice DB 2+1 Slavkov u Brna

Cena: dohodou Cena: 1.150.000,- Kč

Tomá Marko, tel.:š 725 924 484

Veškeré IS, pozemek 798m2 Částečná rekonstrukce, c.p. 54m2

Stanislava Marková, tel.: 602 117 846

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

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

Baby‰koliãka v Rousínovû
pro děti od cca 1,5 let, provoz denně i o prázdninách

www.blanustextil.cz
tel.: 737 836 208

Příjem inzerce

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 22. července do 16 hodin

Ing. Miroslava Obořilová
daňový specialista

tel.: 605 215 033
Slavkov u Brna

www.daneaucetnictvi-oborilova.cz

• Vedení účetnictví
pro malé a střední firmy

• Daňová evidence
• Zpracování mzdové

agendy
• Rekonstrukce účetnictví
• Účetní a daňové

 poradenství
• Založení společnosti

s ručením omezeným



na
bí

zí
m

e - pomníky z přírodního kamene
- broušení pomníků a renovace
- obnova a přisekání nápisů
- žulové doplňky (vázy, svítilny…)
- bronzové a nerezové doplňky
- ochranné nátěry
- zákrytové desky
- urnové schránky
- prodej drti
- schodišťové obklady
- kuchyňské desky

z přírodního kamene

KAMENICTVÍ ŠAFRÁNEK

Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 111
Tel.: 731 572 240
e-mail: info@kamenictvi-safranek.cz

www.kamenictvi-safranek.cz
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REHABILITAČNÍ CENTRUM
Lázeňský dům . B. Braun Avitum Austerlitz

B. Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. . Lázeňský dům . Zlatá Hora 1466 . CZ-684 01 Slavkov u Brna . www.austerlitz.cz
Tel. +420 544 227 485 . Fax +420 544 227 489 . e-mail: slavkov@bbraun.com

Pro měsíce červenec–srpen pro vás Lázeňský dům
ve Slavkově u Brna připravil několik akčních nabídek:

Pro velký úspěch prodlužujeme zvýhodněnou nabídku detoxikační
a redukční terapie:
■ přístrojová lymfodrenáž se slevou 50 % (místo 300 Kč nyní 150 Kč)
■ výživové poradenství s úpravou jídelníčku a zdravého životního

stylu
■ pokračování cvičení těhotných a v šestinedělí a cvičení kardiaků
■ připravujeme kurz nordic walking
■ pokračování jógy v denním životě od září

Více informací Vám rádi podáme osobně
nebo na tel. +420 544 227 485

Zájemce o uvedené kurzy prosíme, aby se hlásili
na rehabilitaci Lázeňského domu, mailové adrese:
hana.vardzakova@bbraun.com
nebo na tel. 608 380 350, případně 544 227 485.

Pomoc předluženým lidem
Dnešní doba se vyznačuje tím, že většina občanů
se zadlužila a není schopna splácet své dluhy.
Z půjčených 20 tisíc se dluh vyšplhá na 120 tisíc
a dluhy rostou.
Jediná možnost, jak z dluhů, je vyhlásit na sebe
osobní bankrot s oddlužením dle zák. 312/2006 Sb.

Výhody pro dlužníka:
1. Zaplatíte pouze 30 % svého dluhu v 60 splátkách

do 3000 Kč
2. Zbavíte se exekutorů, jste pod ochranou soudu.
3. Oddlužuje Vás soud, žádné riziko podvodu.

Informace na bezplatné poradně A.G. Nika
Tel. 777 900 925

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
hledá

pracovníky stavebních profesí:

tesař, zedník, obkladač
a sádrokartonář
na hlavní i vedlejší pracovní poměr.

Sídlo: Topolová 1418, Slavkov u Brna
Ing. Dvořák, tel.: 607 913 573 • www.dvm.cz

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

�

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel

pro firmy, stavebníky, občany
HUTNÍ MATERIÁL

Firma Milan Májek nabízí

Prodejní doba:
po, st 7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.

604 272 975
725 397 914

www.akr-stehovani.cz

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

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR

VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY



TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
www.veslavkove.cz

Výroba razítek Colop
Samonamáčecí razítka dodáváme v těchto
 barevných kombinacích s černým základem:
modrá, zelená, šedá, žlutá, červená.
Nabízíme různé tvary: čtverec, obdélník,
kruh, ovál. Razítka „datumovky“.

ZÁCHRANA DAT

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900

ze smazaných i poškozených
karet do digitálních fotoaparátů

Nejúãinnûj‰í reklama
ve slavkovském regionu je na serveru

Denní náv‰tûvnost:

více neÏ 1100 unikátních
pfiístupÛ

Banner jiÏ od 290 Kã na t˘den

Ceník inzerce najdete na www.veslavkove.cz
tel.: 544 220 661 • info@bmtypo.cz

AKCE!
Inzerce aÏ

o 50 %
levnûj‰í!

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

www.rumpova.cz

Travní sekačky Turbo + Combi
Se zinkovaným nebo hliníkovým podvozkem

Motorest u Vlka
Hodějice 302, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 607 515 364, fax: 544 210 985
e-mail: info@motorest-uvlka.cz

www.motorest-uvlka.cz

NON-STOP

NOVINKA

RYCHLÉ OBČERSTVENÍ
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Poliklinika
Malinovského 551
Slavkov u Brna

telefon 544 211 579
mobil 739 053 046

Otevírací doba
po, st 8.00 - 17.00
út 8.00 - 13.30
čt 8.00 - 16.00
pá 8.00 - 15.00
so, ne zavřeno

www.eyes-optik.cz

Najdete nás v 1. patře
POLIKLINIKY ve SLAVKOVĚ

Při odběru kompletní zakázky (obruba + čočky)

druhá plastová čočka s antireflexem
ZDARMA!!

Nám můžete důvěřovat.
Jsme tu pro vás již 12 let.
Tradice, vstřícnost, kvalita.

AKCE PRODLOUŽENA DO KONCE ČERVENCE 2011.

Platí po odevzdání kuponu

Tato nabídka platí do 31. 7. 2011 nebo do vyprodání zásob.
jen na prodejně Vyškov, Brněnská 39
(areál stavebního centra, 517 332 567)

a na prodejně v Újezdě u Brna

✁

✁

✁

âtu
Alena Slezáková, v˘tvarnice



Slavkov u Brna, Za Branou 279

• koberce (metrové i kusové)

• PVC
• přírodní linoleum
• plovoucí podlahy

DOVOZ • POKLÁDKA • KOMPLETNÍ SERVIS

OTEVŘENO:
po–pá: 9–17 h

tel./fax: 544 227 555
mobil: 777 769 975

KOBERCE PVC

www.koberce-pvc.cz

Novinka! !

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

SEDAČEK A MATRACÍ

PÁROU

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ20 6/2011

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

JINLONG CLUB ČERVENEC
Kavárna – Bar – Sportovní centrum

Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
POZOR! Vstup od 18 let na všechny akce

2. 7. DJ Beat  in the mix – Beat mix party
8. 7. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B
9. 7. DJ Tublat and DJ Dave/ Oldies music 80´ 90´

léta
16. 7. Jaroš Petr / Oldies music - staré pecky, pro ve-

černí pohodu
22. 7. DJ MARK / Rockotéka / New metal, Rock, Pop
23. 7. DJ Beat  in the mix – Beat mix party
30.7. DJ PeeJay / Dance/Club/House/Techno/ R&B

WWW.JINLONG-CLUB.CZ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADEŘNICTVÍ

tel. 604 994 476, Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Prodej
• bylinné přípravky

pro děti i dospělé

• vitaminy, minerály

• výrobky Aloe vera

• měření glykémie

• konzultace
a poradenství

…a s nimi víc výletů do přírody, kde
na nás číhá nebezpečí jménem
borrelie.
Každý člověk se během života
setká s klíštětem, proto by bylo
vhodné mít doma preparát
Spirobor.

ˇ

Blíží se čas prázdnin…

Nebezpecí jménem borrelie

www.jonas-klub.estranky.cz

Vzpomínka

Dne 21. června 2011 uplynulo 18 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV LOUČANSKÝ

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…

Dne 4. července 2011 uplyne 5 let, kdy nás opustila
naše maminka a babička, paní

MILUŠKA LOUČANSKÁ

S láskou a bolestí vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují dcery Alena, Renata, Nataša s rodinami, vnuci Martina,
Barbora, Kristýna, Dan, Jirka a pravnučky Leonka a Isabellka.

Vzpomínka
V měsíci květnu jsme si připomněli 105. narozeniny naší milé maminky

a babičky, paní 

Ž O F I E  VA L N Í Č KOV É
(obchod ovocem a zeleninou na náměstí

a bývalou členkou slavkovských divadelních ochotníků)

Kdož jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera Liba s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne a léta ubíhají, vzpomínky nám však zůstávají.

Dne 20. června 2011 tomu bude 5 let, kdy nás opustil
můj manžel, tatínek a dědeček, pan

BOHUMIL BŘEŇ
a dne 20. června 2011 by se dožil životního jubilea 75 let.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 15. června 2011 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustila paní

VLASTA KLÍČOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Vlasta a Alena s rodinami.

Vzpomínka
Dne 17. června 2011 uplynuly tři smutné roky ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní

B O H U M I L A  C H U DÁČ KOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcery, syn,
a maminka.



RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Františka Šemorová (1915) 26. 5.
Ludvík Kadlík (1917) 30. 5.
Zdeněk Felinger (1927) 12. 6.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení
přijímáme od pondělí do pátku v naší kan-
celáři na ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od
13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje ví-
táme dodané nejlépe e-mailem, na flash
disku, popř. na disketě, v krajním případě
psané strojem. Toto opatření neplatí pro in-
zerci a rodinná oznámení. Děkujeme za po-
chopení. red.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 11. července 2011 uplynou 4 smutné roky, kdy nás navždy opustil
můj manžel, tatínek a dědeček, pan

V L A D I M Í R  Š KO L U D
11. června 2011 by oslavil 80. narozeniny.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou stále vzpomíná manželka,
syn Vladimír, dcery Zdena a Renata s rodinami, 10 vnoučat a 4 pravnoučata.

Vzpomínka
Odešel náhle, aniž by sbohem dal.

Dne 19. července 2011 vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan

MILAN SLEZÁK

Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2011 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustila paní

HANA VINKLÁRKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkují manžel, maminka a dcera s vnoučaty.

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 12. července 2011 by se dožil 80 let náš manžel,
tatínek a dědeček, pan

ZDENĚK ANDRLA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka Gusta a syn Eduard s rodinou.

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 7. července 2011 by můj drahý manžel, pan
JAROSLAV HORÁČEK

oslavil 75. narozeniny
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,

švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.

Vzpomínka

Dne 1. července 2011 by se dožil 90 let náš tatínek,
pan

TOMÁŠ ŠEMORA

Za tichou vzpomínku děkují a stále vzpomínají
dcery a syn s rodinami. MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ. Tel.: 732 236

410, 544 223 504.

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.

ELEKTRICKÉ SKÚTRY – dojezd až 120 km.
Prodej a servis, www.akumoto-brno.cz. Brno-
Líšeň, Obecká 2, tel. 608 467 251.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
PRODÁME čtvercovou stavební parcelu
111 m2 v Heršpicích u Slavkova. Nové pří-
pojky vody, el. proudu a kanalizace. Plyn
u pozemku. Na pozemku nové základy
a nový sklep 15 m2. Platné stavební povolení
a projekt na dům 3+kk. Velmi pěkné a klidné
místo s výhledem na západ. Cena 310 tis. Kč
Tel.: 545 214 523.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Re-
miáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
REVIZE do (a nad) 1000 V, revize elektrospo-
třebičů, ručního nářadí a svářeček, elektro-
práce, překlady v NJ. tel.: 602 830 485. Viz:
www.elektro-krejci.cz
AUTODOPRAVA MAN 8 t S3 + hydraulická
ruka. Tel. 602 581 309.
PNEUSERVIS, prodej pneumatik, plnění au-
toklimatizací, čištění interiérů automobilů. Br-
něnská 304, Křenovice. Tel.: 601 666 659.
PRONAJMU byt 1+kk 47 m2 ve Slavkově
u Brna na Zlaté Hoře. Volný ihned. Cena
7200 vč. inkasa. Tel. 603 978 646.

INZERCE

V sobotu 28. května Oblastní charita Hodonín
uspořádala již druhé setkání Tříkrálových koled-
níků. Děkovnou akci zahájil hodonínský kaplan
o. Adam v 11 hodin mší svatou v bazilice Nane-
bevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na
Velehradě. Po mši svaté se účastníci přesunuli
do Archeoskanzenu Modrá, kde se toto setkání
konalo již podruhé.

Den patřil především malým koledníčkům,
proto byl program sestaven právě pro ně. Původně
měly děti péct placky, věnovat se lesní pedago-
gice, myslivosti, malování a hodu oštěpem či

Setkání Tříkrálových koledníků – Archeoskanzen Modrá 2011
střelbě lukem. Aktivity se však musely zreduko-
vat na ty, které se daly dělat v suchu a teple pro-
stor domu. Koledníci si vyslechli přednášku pra-
covníků Lesů České republiky o myslivosti, péči
o zvířátka a přírodu. Zajímavá byla i ukázka vá-
bení zvěře. Své dovednosti představila i norníčka
Ike, pejsek, ze kterého měly děti mimořádnou ra-
dost. Po vystoupení myslivců se děti rozdělily na
skupinky a na překreslené výkresy domalovávaly,
co zahlédly v archeoskanzenu, co je zaujalo a co
se jim libílo. Společně namalované výkresy
budou vystaveny na dalších akcích Oblastní cha-

rity Hodonín. Když na chvíli přestalo pršet, rychle
se rozdělal oheň a všichni si tak konečně mohli
pochutnat na opečených špekáčcích.

Zorganizováním této akce tak Oblastní cha-
rita Hodonín poděkovala tříkrálovým kolední-
kům za jejich ochotu a obětavost pomoci po-
třebným a nemocným, pro které je výnos
Tříkrálové sbírky určen. Bez jejich pomoci
a práce by sbírka nebyla tak úspěšná.  I přes ne-
přízeň počasí, které letos opravdu nepřálo, ko-
ledníci odcházeli s taškou plnou pěkných dárků.

Ludmila Malá, koordinátorka TK
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Integrovaná stfiední ‰kola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu

Obhajovat prvenství bývá vždy těžké, to
jsme také viděli na MS v hokeji, naše družstvo
minulý ročník vyhrálo, takže všechna družstva
se snažila nás co nejvíce potrápit.

Letos se konal již 6. ročník mistrovství auto-
mobilních škol z celé republiky, toto setkání se
konalo ve dnech 18. a 19. května na krásném au-
todromu v Sosnové u České Lípy. Své doved-
nosti, znalosti a schopnosti opět poměřila čtyř-
členná družstva složená z nejzdatnějších žáků 3.
ročníků oboru mechanik opravář motorových
vozidel s dostatečnými schopnostmi k řízení au-
tomobilu ze všech krajů České republiky.

Naše družstvo reprezentovalo samozřejmě
Jihomoravský kraj a bylo ve složení:

Martin Plšek – ISŠ Slavkov u Brna
Michal Říha – ISŠ Slavkov u Brna
Prokop Zikuška – ISŠa Brno
Milan Horák – SOU Kyjov

Zajímavá exkurze
Dne 1. června oslavila Den dětí třída 1.B oboru

kuchař-číšník odbornou exkurzí do hotelu Voro-
něž a následnou návštěvou hradu Špilberk s pro-
hlídkou Kasemat. V hotelu jsme byli mile přijati
provozním, panem Jiřím Illkem, díky jehož pou-
tavému výkladu jsme byli při prohlídce poučeni
o fungování hotelu, hotelové kuchyně i o vyba-
vení jednotlivých pokojů. Počasí žákům tento
den přálo, pršet začalo až po návratu z hradu
Špilberk, kde se žáci dozvěděli od paní průvod-
kyně tajemství špilberského vězení, včetně poví-
dání o místních „celebritách“, baronu Trenckovi
nebo Babinském. Mgr. M. Burgetová, ISŠ

Návštěva Parlamentu ČR
Studenti 2. ročníku hotelové školy navštívili

17. května Parlament České republiky. Po dů-
kladné bezpečnostní kontrole se nás ujaly prů-
vodkyně, která nás podrobně seznámily s čin-
ností a chodem obou parlamentních komor.
Odborná exkurze trvala dvě a půl hodiny, byla
velmi zajímavá a pro studenty přínosná. V Par-
lamentu byl běžný pracovní den, a tak někteří
z nás na chodbách potkali pana premiéra, před-
sedkyni sněmovny a další osobnosti české po-
litické scény. Sledovali jsme i tiskovou konfe-
renci Věcí veřejných.

Zbytek krásného májového dne jsme strávili
v zahradách Pražského hradu a na Petříně.

Ing. M. Jedličková, ISŠ

Dne 25. května se žáci ISŠ Slavkov u Brna
oboru kuchař-číšník třídy 2.A zúčastnili odborné
exkurze pivovaru STAROBRNO. Pivo se v Brně
vařilo již více než před 750 lety a historie tohoto

Dne 11. 5. a 20. 5. probíhalo školení českých
učitelů ve Vídni na téma alternativní výuka. Ško-
lení se konalo ve Wiener Mittelschule Kauer-
gasse a Volkschule der Stadt Wien, a to ve třech
fázích: v úvodu jsme byli seznámeni s rakous-
kým vzdělávacím systémem a poté následovalo
školení o alternativní výuce, prohlídka školy,
hospitace v jednotlivých třídách a poté měli
všichni zúčastnění možnost diskutovat na toto
téma. Rakouský vzdělávací program se od čes-
kého velmi liší, jelikož vídeňské školy navštěvuje
kolem 80 % migrantů z celého světa, jako napří-
klad děti z Turecka, Řecka, Ukrajiny, Indie nebo
Keni, a proto bylo nutné se tomuto trendu při-
způsobit. Na rozdíl od českého školství, kde pře-
važuje spíše frontální výuka, rakouské školství je
zaměřeno víceméně na alternativní výukové me-
tody, kde převažuje převážně waldorfský, dal-
tonský či Montessori model. Vše je přizpůsobeno

Výstava slavnostních tabulí
V rámci vykonání zavěrečné praktické

zkoušky připravovali ve dnech 2. a 3. června
žáci oboru kuchař-číšník ISŠ ve Slavkově
u Brna v tělocvičně školy výseč slavnostní ta-
bule pro dvě osoby. 

individuálním potřebám žáků. Jelikož jsou tyto
modely časově náročnější, bývají ve výuce
dva učitelé. 

Každé pondělí dostávají žáci týdenní plán
učiva s úkoly, které musí splnit a v pátek je ode-
vzdávají k hodnocení. V hodinách pracuje každý
svým tempem a pokud není něco jasné, pomáhá
vyučující. Nestihne-li žák všechny úkoly do
pátku ve škole vyřešit, odnáší si pracovní list
domů a pokračuje s úkoly doma. Tímto je vyře-
šena diferenciální potřeba tempa žáků při řešení
jednotlivých úkolů v hodinách a nemůže se tedy
stát, že se někdo nudí, nebo je stresován tím,  že
vše nezvládnul. Na středních školách nabízející
výuční obory mají žáci  dva dny teorie a tři dny
praxe. S kázní na rakouských školách problém
není, každá škola má smlouvu s rodiči, pokud ji
žák poruší, je okamžitě vyloučen ze školy. Tímto
je zabráněno nošení mobilů, MP4 či notebooků
do školy. Absenci omlouvají pouze rodiče a to te-
lefonicky nebo osobně v den, kdy žák chybí, aby
se zabránilo záškoláctví. 

Tímto by chtěla poděkovat vedení naší školy
za to, že mi umožnilo absolvovat pro mne velmi
zajímavé a přínosné školení. Závěrem jen mohu
dodat, že i přesto vše jsem ráda, že mohu učit na
české škole, jelikož si myslím, že znalosti čes-
kých žáků jsou mnohem na lepší úrovni.

Bc. M. Valoušková, ISŠ

Školení českých učitelů ve Vídni

AUTOMOBILEUM 2011
Ve dvou soutěžních dnech podstoupili sou-

těžící osm náročných teoretických i praktic-
kých disciplín. Naše družstvo se opět neztra-
tilo. Sice jsme neobhájili loňské prvenství, ale
přesto kluci předvedli to, co se naučili.
V opravdu velké konkurenci skončili na krás-
ném 4. místě. Za vzornou reprezentaci školy
jim patří naše poděkování. L. Čajka, ISŠ

Odborná exkurze v pivovaru 
pivovaru spadá až do roku 1872. Po seznámení
s historií pivovaru následovala odborná exkurze
do přípravny, výrobny a balírny, kde nám
všechny prováděné operace byly průběžně před-
váděny a sdělovány. Základními surovinami pro
výrobu piva jsou  obilný slad, chmel, voda a pi-
vovarské kvasinky. Třetí největší pivovarnická
skupina na světě a evropská jednička mezi vý-
robci piva firma Heineken vstoupila na český trh
v roce 2003 akvizicí společnosti Starobrno. Dnes
patří pivovar Starobrno díky své technologii
k jedním z nejmodernějších na světě a bývá často
oceňován v různých pivních soutěžích.  

Žáci si v praxi ověřili své teoretické znalosti
z výuky. Bc. M. Valoušková, ISŠ

·kolení ve Vídni Foto: archiv ‰koly

Náv‰tûva v Praze Foto: archiv ‰koly

Exkurze v hotelu VoronûÏ Foto: archiv ‰koly

Automobileum Foto: archiv ‰koly

Pfied pivovarem Starobrno Foto: archiv ‰koly
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Program fiímskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle 8.30 a (v červenci a srpnu je večerní mše
v 19.00), úterý 18.00, čtvrtek 7.00, pátek
18.00, sobota v 7.30.

Návštěvy nemocných, pátek 1. 7. dopoledne.
Sv. Cyrila a Metoděje, úterý 5. 7. mše sv. 8.30

v kostele.
Farní tábor v Rakoveckém údolí 8. - 17. 7.
Katolická charismatická konference, 6. - 10.

7. Brno, výstaviště.
Jáhenské svěcení Martina Kohoutka, 9. 7.

v 9.00 Brno, katedrála.

Na faře jsme pro vás k dispozici:
středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Vrať se domů
V jednom malém městě na jihu Ameriky se

Julio hrozně rozčílil na svého syna Roberta.
Ráno Julio zjistil, že Robertova postel je
prázdná – chlapec utekl z domova. Julia trápilo
špatné svědomí a uvědomil si, že jeho syn je
pro něho důležitější než cokoli jiného. Zašel
tedy do nákupního centra ve středu města a ne-
chal tam vyvěsit obrovský nápis se slovy: „Ro-
berte, vrať se domů, mám tě rád. Čekej tady na
mne zítra ráno.“ 

Následujícího rána dorazil Julio do obchodu,
kde na něj čekalo překvapení. U nápisu stálo
sedm Robertů, kteří utekli z domova a doufali,
že je to právě jejich táta, který je s otevřenou ná-
ručí čeká a vezme zpět domů.

„I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl da-

leko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu,
objal ho a políbil.“ (Bible – Lukáš 15,20)

„Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme
žít, také musí žít s námi.“ (Ricarda Huchová)

„Život rychle uteče. Všechno tu má svůj
konec: věci, lidé – i ti nejdražší – nás jednou
opustí. Jenom Bůh zůstává, jenom on se ne-
mění.“ (Tecla Merlová)

„Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na
věky.“ (Bible - Židům 13,8)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
i v měsíci červenci na sobotní bohoslužby 9. a 30.
7. na Lidické 307, Slavkov. Začínáme v 9 h. spo-
lečným studiem Božího slova a od 10.30 h. ná-
sleduje úvaha nad biblickým textem. Tel.: 775
789 034 (kazatel Libor Škrla) http:// www.casd.cz

Nejdříve je třeba poděkovat všem, kteří při-
pravili první Noc kostelů. Hodnocení si může
udělat každý návštěvník sám, jistým ukazate-
lem může být počet vstupů (za vstup se počítá
návštěva za každý objekt, není to počet zúčast-
něných lidí). Statistika Noci kostelů uvádí: kos-
tel Vzkříšení Páně 685, farní pastorační cent-
rum 250, kaple sv. Jana Křtitele 495, zámecká
kaple a zbořený kostel sv. Jakuba 450, modli-
tebna CČS Husitské 200, modlitebna CČB
Evangelické 400.  Celkový počet ve všech
sedmi objektech ve Slavkově byl 2480 vstupů.

Odhadem to odpovídá kolem 650 návštěvníků.
Podle informací brněnského biskupství bylo

v 939 kostelech a modlitebnách v celé České
republice během Noci kostelů 2011 zazname-
náno více než 300 000 návštěvnických vstupů,
a to i přes nepřízeň počasí. Na základě reakcí
návštěvníků i médií se otevřené prostory kos-
telů, i doprovodné programy zde připravené,
těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti. Foto-
grafie z Noci kostelů ve Slavkově najdete na
www.farnostslavkov.cz.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Kaple dominující okolní krajině
byla postavena v letech 1858 - 1861
na kopci nad městem na místě pů-
vodní barokní kaple z roku 1712.
Stavba je centrálního půdorysu ve
tvaru rovnoramenného kříže. Nad
kněžištěm je pravoúhlá věž, střecha
je zaklenutá kopulí. Kaple se stala
oblíbeným místem návštěv místních
obyvatel a vyhledávaným cílem tu-
ristů a je zasvěcena svatému Urba-
novi, který je patronem (nebeským
ochráncem) města Slavkova. Urban
I. byl papežem, na počátku 3. století
mu byla svěřena duchovní péče
o světovou církev. Zemřel 25. května
roku 230 v Římě. Jeho hrob byl na-
lezen při vykopávkách r. 1854 v Pre-
textatově cemeteriu na Via Appia
v Římě. Podle jedné z legend obrátil Urban Va-
leriána, ženicha Cecílie, a pokřtil ho. Je uctíván
jako patron vinařů, vína, vinohradů a bednářů,

proti mrazu, bouřce a blesku, také proti opilství.
Přesto, že na Urbánku již vinice nejsou, připo-
míná nám tento světec, že i v dnešní době jsme
závislí na přírodě, která je stvořená Bohem
a máme být za Boží dary, především úrodu a pří-
rodní zdroje, vděční. 

„Slovutní, pradávní předkové, Láskou planuli
k nebes Pánu, A stánek svatému Urbanu,  Vzdě-
lali zdobný při Slavkově, Když pak dni chmurné
ho zbořily, Opět zde jiný utvořili, Vděční dědův
zbožných vnukové.“ Tak zněl popěvek z přelomu
50. a 60. let 19. století. V tomto období vzniklo na
Moravě u příležitosti blížícího se cyrilometoděj-
ského milénia hnutí na obnovu duchovního ži-
vota a poutních míst. Bylo rozhodnuto o opravě
kaple Panny Marie Bolestné na Lutrštéku u Něm-
čan, ve Slavkově o znovuvystavění kaple sv. Ur-
bana (Škvírová, Historie kaple sv. Urbana). 

Ohlédnutí za Nocí kostelů

Oprava kaple sv. Urbana při 150. výročí postavení
S uvedeným záznamem

je velká shoda – i nyní se
blíží jubileum 1150 let od
příchodu svatých Cyrila
a Metoděje, a navíc letošní
obnova kaple začíná při
150. výročí jejího znovu-
postavení. Poslední oprava
statiky, krytiny a fasády
kaple proběhla v roce
1987. Nyní jsou ve špat-
ném technickém stavu
zvláště omítky, namáhané
povětrnostními vlivy
a vlhkostí. U oken se ob-
jevují malé trhliny, krytina
věže je poškozena, mříže
oken jsou nevyhovující
a vstupní dveře strávené.

Obnova fasády bude spočívat v osekání zvětra-
lých omítek a vyspárování zdiva. Ostatní omítky
budou vyspraveny v poškozených místech. Bude
provedena sanace trhlin zdiva systémem Helifix
a fasáda natřena v bílém odstínu. Budou opra-
veny klempířské prvky a střecha věže, a natřeny
včetně kopule v barevnosti shodné se stávající.
Zednické práce provede firma Zednictví a zá-
mečnictví – René Šemora. Akce obnovy fasády
bude hrazena ze sbírek Římskokatolické farnosti,
která je vlastníkem kaple a z dotací Obce s rozší-
řenou působností (ORP) a Jihomoravského kraje.

V roce 1858 zřídil soudní adjunkt Alois Ne-
karda a slavkovští měšťané Jan Koláček a Karel
Spáčil komitét, který vystoupil s následujícím
prohlášením: „Pronáší se to provolání na
všechny majetníky vinohradu a sadu na sv. Ur-
banském kopci, též na všechny obyvatele města
Slavkova a osad bližšího okolí, aby oni k tomuto
nejen ke cti sv. Urbana, ale i k okrase celého vů-
kolí směřujícímu skutku dle možností na peně-
zích, stavěcím materiálu dary poskytovali a neb
dle okolností a libosti též skrz spřežnou aneb
ruční práci toto podniknouti podporovali.“ 

Podobně jako kdysi, chtěli bychom oslovit
vás, občany, o pomoc. Pokud získáme další fi-
nanční prostředky, budou provedeny další práce,
na které se nám nedostává (sanační omítka soklu,
repasování vstupních dveří a výroba nových
mříží oken). Na dokončení venkovních oprav
kaple můžete přispět na účet římskokatolické far-
nosti, číslo 1561234389/0800, variabilní symbol
255. Na požádání vám vystavíme doklad o daru,
který můžete zahrnout do snížení základu daně.
Za Vaši pomoc děkujeme.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

Skupina dobrovolníkÛ u kaple Foto: R. Lánsk˘

Urbánek v le‰ení Foto: archiv fi.-k. farnosti
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Jan Hus: List Mistru Martinovi,
Ïáku svému. R. 1414, 10. fiíjna.

Tento list, nazývaný obyčejně
závětí Husovou, zanechal Hus za-
pečetěný Martinovi se žádostí pod
nadpisem, aby ho dříve neotevřel,
leč by slyšel, že podstoupil smrt.

Hus Martina nebo Martinka
z Volyně, svého nejdražšího a nejdůvěrnějšího žáka
a přítele napomíná, k cudnému a čistému životu,
k dbání svých povinností, byl-li by za faráře povo-
lán; vyznává se mu ze svých hříchů (na svědectví,
jak probuzené a citlivé svědomí měl) a činí konečně
svou závěť v příčině skrovného majetku svého.

Mistře Martine, bratře nejdražší v Kristu! Na-
pomínám tě v Pánu, abys se bál Boha, jeho přiká-
zání zachovával, vyhýbal se společnostem žen-
ským a byl obezřelý, když posloucháš zpověď žen,
aby pomocí pokrytectví ženského satanáš tě ne-
podvedl; neboť praví Augustin (vynikající otec zá-
padní církve, na něhož reformátoři nejvíce se od-
volávali; byl biskupem v Hipponě v Africe
a spisovatelem, † r. 430): „Nevěř pobožnosti,
neboť čím je pobožnější, tím je bujnější a pod rouš-
kou zbožnosti skrývá se uvnitř útroba žádostivá“.
I střez se t edy, abys nepřišel o nenahraditelné pa-
nictví, které doufám zachováš. Pamatuj, že od
mládí tvého jsem tě učil sloužiti Kristu Ježíši a, jak
bych tě byl naučil, kdybych byl mohl, za jeden
den rád, co jsem věděl. Víš také, že jsem zatraco-
val lakotu a nespořádaný život kněžský, začež
z milosti boží trpím pronásledování, které brzo
proti mně bude dovršeno; a nebojím se zahanben
býti pro jméno Ježíše Krista. Prosím tě také sr-
dečně, abys nedychtil po statcích; budeš-li nic-
méně povolán k plebánství (k farářství), česť Boží,
spása duší a práce ať tebou vládnou, ne majetek
prasat neb polností. A staneš-li se plebánem, měj
se na pozoru, abys neměl mladou kuchařku, abys
nevzdělával více příbytek než duši svou; hleď,
abys byl vzdělavatelem stánku duchovního, jsa na-
kloněn k chudým a ponížen; a abys neprojídal
statky v hodech. Bojím se také, nenapravíš-li ži-
vota svého upouštěje od krásných šatů a nadby-
tečných, že těžce budeš pokárán od Pána; jakož
i já nešťastný budu pokárán, jenž jsem je míval dav
se svésti špatným zvykem lidí, mezi nimiž byl
jsem raněn proti Bohu duchem pýchy. A proto,
že’s mé mluvení a hlásání veřejné od mládí svého
znamenitě poznal, není mi třeba ti více psáti.

Ale prosím tě pro milosrdenství Ježíše Krista,
abys mne nenásledoval v žádné lehkomyslnosti,
kterou’s na mně spatřil. Víš, že jsem – jak mne to
bolí! – před kněžstvím svým rád a často hrál
v šachy, zmařil čas a často jiné i sebe onou hrou ne-
šťastně přivedl do hněvivosti. Pročež dopustiv se
i jiných chyb bezpočetných, odevzdávám se tvým
prosbám k Pánu nejmilostivějšímu za odpuštění,
pokud bys si nelenoval vzývati jeho milosrdenství,
aby ráčil život můj říditi a po překonání ničemností
nynějšího věku, těla, světa a ďábla, aspoň v den
soudný mne usídliti v nebeské vlasti. Buď zdráv
v Kristu Ježíši se všemi, kteří ostříhají zákona jeho.
Sukni šedivou kdybys chtěl nechati si pro sebe na
památku; ale ty se štítíš, myslím, šedivé barvy;
tedy dáš ji, komu se ti lépe bude zdáti. Sukni bílou
dáš plebánovi. Žáku mému Jiřímu také dáš jednu
kopu neb šedivou sukni, protože mi věrně sloužil.
Prosím tě, abys tohoto listu neotvíral, leč dostaneš-
li zprávu o tom, že jsem mrtev.

Z knihy Listy Husovy (kterou upravil a přehlédl
Bohumil Mareš, Tiskové a vydavatelské družstvo
„Samostatnost“, v Praze r. 1901, druhé vydání;
Otisk z vydání „Comenia“, z r. 1891), výše uve-
dený, 49. list, vybral v červnu, L. P. 2011,

Milan Vostřel, farář Církve čsl. husitské

Program bohoslužeb
Rada starších vás zve na sváteční boho-

služby Církve čsl. husitské, se vzpomínkou
na M. Jana Husa:

V neděli 3. července, Slavkov u B., Husův
sbor (HS), Jiráskova 959, v 8.30 h;  Kobeřice
u B., HS, v 10.30 h; V úterý 5. 7., pobožnost
s vysluhováním svátosti křtu, Slavkov u B., HS,
Jiráskova 959, v 17 hodin.

V neděli 10. července, Újezd u B.-Ry-
chmanov, kostel ČCE, ve 14 h.

Milan Vostřel, f. CČSH

Uplynul rok a opět jsme měli nádhernou příle-
žitost prožít týden rehabilitačního pobytu v krás-
ném prostředí Jánských Lázní v Krkonoších. Tak
jako v minulých letech, tak i v letošním roce, při-
pravil a uskutečnil výbor místní organizace Svazu
tělesně postižených v České republice, o.s. pod
vedením předsedy pana Vladimíra Tučka, tento
pěkný pobyt uprostřed lesů a velkých kopců.

Janské Lázně, horské město a státní lázně,
v nadmořské výšce 650 m, se nachází na jižním
úpatí Černé hory s výškou 1290 m ve východní
části Krkonoš, 15km od Trutnova. Vznik Ján-
ských Lázní je opředen pověstmi. Skutečností
však je, dle kroniky z r. 1300, že pan Jan Choc-
kov objevil jako první prameny již v roce 1006.
Zakladatelem lázní byl podle dalších kronik, ma-
jitel panství v roce 1677 Jan Adolf hrabě Sch-
warzenberg, který nechal vybudovat 6 nových
budov. Až v roce 1935 zde byl založen léčebný
ústav, když se zjistilo že voda 29,6 °C teplá svým
složením a účinky je podobná proslulým prame-
nům Warm Springs ve státě Georgia v USA. V lá-
zeňském prostoru je 30 pramenů a to jak radio-
aktivních, tak i termálních a minerálních.
V součastné době se v lázních léčí hlavně cho-
roby pohybového ústrojí.

Náš celý kolektiv se shodoval v tom, jak je
dobré, že v naší republice je takové místo, kde se
úspěšně pomáhá postiženým spoluobčanům.

Překrásné prostředí lázní bylo pro mnohé z nás
však i velmi smutné. V překrásném prostředí ko-
lonády a přírodního náměstí, se setkáváte s po-
stiženými pacienty pohybujícími se na elektric-
kých sedačkách. Nedaleko tohoto místa,
v postranním údolí, jsme prakticky všichni uvi-
děli vybudovaný nový léčebný pavilon o šířce asi
120 m pro postižené děti. Tato dětská léčebna se
nazývá VESNA a byla postavena italskými stavaři
v roce 1978. Zde nám však všem bylo nejvíce
smutno. Při pohledu na ubohé děti v doprovodu
zdravotních sester se u každého z nás objevily
slzy v očích. I přes tuto lidskou bolest jsme však
hrdi, že u nás takové léčebné zařízení existuje a je
plně využíváno. Dále nás potěšila skutečnost re-
alizované nové Obchodní střední odborné školy
ve formě nového areálu se stylovým architekto-
nickým řešením budov dvou internátů a budovy
učeben.

Je zde tak postaráno i o mladou generaci s na-
dějí na vhodné uplatnění v denním životě.
Program pobytu, jako vždy, byl velmi pečlivě při-
praven po všech stránkách. Tak jako v minulém
roce, tak i letos bylo velkou výhodou to, že po celý
týden jsme měli možnost každý den cestovat au-
tobusem po překrásném okolí. A tak jsme navští-
vili zoo Safari ve Dvoře Královém, Pec pod Sněž-
kou a i samotnou Sněžku (1602 m), sklárnu
v Harrachově, muzeum ve Vrchlabí, Teplicko-adr-
špašské skály a Babičino údolí u České Skalice.

Opět se sešel bezvadný kolektiv, který vytvo-
řil vždy dobrou pohodu, úsměv a veselost. Vše
bylo moc krásné, poučné a nezapomenutelné. Za
přípravu a organizaci pobytu chceme touto cestou
upřímně poděkovat výboru organizace a panu
předsedovi Vladimíru Tučkovi za velmi dobrou
celotýdenní pohodu. Do příštích let přejeme vý-
boru místní organizace mnoho takových úspěš-
ných akcí. Účastníci rehabilitačního pobytu

Letní pozdrav z Krkonoš

Tradiční Svatourbanské hody se tento rok
dočkaly významné novinky: byly uvedeny
první dva páry rekonstruovaných slavkov-
ských krojů.

Krásný slunečný víkend 3.–6. června byl
datem konání Svatourbanských hodů. Sedm párů
stárků ve svátečních slavkovských a kyjovských
krojích, čtyři páry sklepníků v polosvátečních
kyjovských krojích, 2 páry ženáčů a dalších kro-
jovaných se po slavnostním průvodu shromáž-
dilo na náměstí, kde starosta města Ing. Ivan
Charvát a děkan Milan Vavro představili dva
zbrusu nové páry rekonstruovaných slavkov-
ských krojů. Jde o sváteční kroje brněnského
typu, které se od kyjovských krojů značně odli-
šují. Ženské kroje se liší především bohatostí
sukně, její délkou a barevností. Hlavní stárka Te-
reza Čechová tak předvedla kroj s bohatou mod-
rou sukní a růžovou zástěrkou, Jana Šilerová
předvedla kroj se zvláštní tradiční červenozele-
nou měňavou barvou sukně a oranžovou zástěr-
kou. Mužský kroj je oproti ženskému střídmější.
Stárci Vít Knotek a David Svoboda na sobě měli
bílé košile, hnědé kalhoty, delší červené vesty
a klobouky zdobené květinami. Několik zajíma-
vostí o krojích prozradila na pódiu krejčová paní
Hana Vyšinská z Brna, odbornice na brněnský
typ krojů, která oba páry krojů šila. Poprvé byly
nové slavkovské kroje ke spatření při tanci Mo-
ravské besedy, ke které zahrála dechová hudba
Ištvánci. Tito mladí hudebníci provázeli také ve-

Svatourbanské hody ve znamení nových krojů
černí zábavou ve společenském domě Bonaparte.
Tečkou za Svatourbanskými hody bylo nedělní
požehnání novým slavkovským krojům při slav-
nostní mši. 

Rekonstrukce slavkovského kroje se ujala
slavkovská chasa organizovaná v projektu Mlá-
dež pro tradice (www.mladezprotradice.cz). Více
informací o rekonstrukci a detailní podobě slav-
kovských krojů přinese připravovaný článek,
který vyjde v příštím čísle Slavkovského zpra-
vodaje. Slavkovská chasa děkuje všem za účast
na slavkovských hodech a těší se příští rok na
shledanou. Hana Sokoltová

Úãastníci pobytu v Jánsk˘ch Lázních Foto: archiv
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okénko
V následujících měsících vrcholí léto, kdy nás

příroda odměňuje sladkými plody. Dozrávají
třešně, jahody, maliny, borůvky, meruňky a další,
které ale diabetik musí mít pod kontrolou. Čerstvé
ovoce obsahuje řadu vitaminů a vlákninu, ale také
fruktózu, která rychle zvyšuje krevní cukr. Ve stravě
diabetika by měla výrazně převyšovat čerstvá ze-
lenina ve formě salátů ke každému hlavnímu jídlu.
Vláknina, kterou potřebujeme ke správnému trá-
vení, se většinou vyskytuje jen v zelenině a ovoci.
Měli bychom jíst především naše ovoce, kde jsou
vitaminy obsažené v optimálním poměru. Různé
umělé multivitaminy pouze jednu tabletu denně.
Jsou to pouze potravinové doplňky. Kromě množ-
ství sacharidů v jídle, které si diabetik musí počí-
tat, se objevuje název glykemický index potravin.
Je to hodnota, která srovnává, jak rychle se sacha-
ridy v jídle vstřebávají a tím ovlivňují hladinu cukru
v krvi. Nízký index mají kořenová zelenina, houby,
rajčata, paprika, zelí, brokolice, salát, mléko, bílý
jogurt, tvaroh, tvarůžky, česnek, cibule, zrna obilo-
vin, ale také např. špagety a luštěniny. Vysoký
index mají pivo, med, marmelády, rýže, mouka,
bílé pečivo, kukuřice, brambory zvláště pečené
a smažené, ale také červená řepa, banán, hrozny,
melouny. Trávící organismus každého člověka je
trochu odlišný, proto by si měli diabetici měřit hod-
noty krevního cukru také 2 hodiny po jídle a po-
rovnat množství sacharidů a jejich glykemický
index. Cílem je minimalizace nepříjemných stavů
vysokých a nízkých hodnot krevního cukru. Chy-
bou také je, že často jíme ve spěchu horká, smažená
jídla tak zvané „rychlovky“, většinou značně slané
a kořeněné s příměsí všelijakých chemikálií. Snížit
glykemický index u brambor můžete tak, že si při-
pravíte bramborový salát bez majonézy, ochucený
jenom octem, cibulí a kyselou okurkou. V bram-
borové kaši zase můžete rozmixovat květák, nebo
brokolici, přidat kysané zelí.    

Jako lehkou večeři si můžete občas dopřát ja-
hodový, malinový, nebo borůvkový koktejl tak, že
k čerstvému ovoci přidáte bílý jogurt, nebo tvaroh,
vyšleháte a už nesladíte. Vynikne tak lépe ovocná
chuť. Ke zdravému slazení patří šťáva ze stévie
sladké (rebaudiana), kterou už dostanete koupit ve
speciálních zahradnictvích. Můžete si ji pěstovat
v květináči i za oknem a kdykoliv osladit čaj nebo
zeleninový salát. A na dobré spaní si můžete při-
pravit meduňkový nápoj: tři hrsti čerstvé meduňky
přelít litrem vařící vody, nechat vychladnout, při-
dat malou lžičku medu, nebo šťávu stévie a šťávu
z citronu. Pro efekt přidat do sklenice ledové
kostky a lístky meduňky. Nápoj se jmenuje „poli-
bek Mellisy“ na dobrou noc.       

Nezapomeňte, že do konce července musíme do-
platit cenu pobytu u moře v Bibione. Dožít se vy-
sokého věku v dobré kondici může ten, kdo se
zdravě stravuje a pravidelně se pohybuje. Proto si
s námi přijďte zacvičit a zaplavat na letní koupaliště,
případně zahrát pétanque. Marie Miškolczyová

Rady do zahrady – červenec
Pranostika: Když dne ubývá, horka přibývá.
V červenci není naštěstí mnoho práce, přesto se

před odjezdem na dovolenou musíme o zahradu
náležitě postarat. Vyplejeme záhony a celou za-
hradu důkladně zalijeme. Okolí keřů zkypříme
a namulčujeme, abychom zabránili výparu vody
z půdy a tím zachovali co nejvíce vláhy.

Je doba sklizní a potěší nás pohled na děti
a vnoučata jak si pochutnávají na prvních plodech
krásně vybarvených a vyzrálých jahod, třešní, me-
runěk, broskví, letních jablek a hrušek z vlastní za-
hrádky, kde jsme si všechno sami vypěstovali.
Abychom k těmto výsledkům došli, je nutno ne-
ustále sledovat zdravotní stav všech ovocných plo-
din a kontrolovat výskyt chorob a škůdců.

Od začátku července začínáme s opakovanými
postřiky proti vzniku Ca-deficientní (hořké) pi-
hovitosti jablek. Použijeme přípravky obsahující
chlorid vápenatý. Např. KALKOSOL 25 či KAL-
KOSAN 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo
LEDEK VÁPENATÝ v 0,5–1%, dále FERTI-
KAL, LAMAG VÁPNÍK, WUXHAL SUS
KALCIUM, WUXAL AMINOCAL. Koncem
června skončilo ošetření proti strupovitosti. Ny-
nější ošetření zabrání výskytu padlí na jabloních
v příštím roce. Použijeme ZATO WG, DISCUS
nejpozději 35 dní před sklizní. Dále SULIKOL
nebo KUMULUS WG. Koncem měsíce ošetříme
jabloně a švestky proti 2. generaci obalečů, aby-
chom zabránili pozdní červivosti plodů. Je třeba
sledovat feromonové lapáky a u masivního náletu
obalečů provést ošetření přípravky BIOBIT XL,

RELDAN 40EC, MOSPILAN 20SP, CALYPSO
480SC. U angreštu napadeného hnědým padlím
ostříháme napadené větvičky, prosvětlíme ko-
runky a ošetříme přípravkem DISCUS.

U zeleniny a brambor pokračujeme v ošetření
proti plísním. Před sklizní použijeme přípravek
ACROBAT MZ. Nově jen u zeleniny je povolen
přípravek ORTIVA (plíseň cibule, bílá hniloba
česneku, plíseň rajčete a proti plísni dýňovitých).
Při sklizni okurek použijeme ALIETTE 80WG
s OL 3 dny. U rajčat RIDOMIL GOLD MZ PE-
PITE s OL 3 dny. U brambor rovněž RIDOMIL
GOLD MZ PEPITE S OL 7 dní.

Začátkem měsíce vyjmeme ze země odkvetlé
tulipány, hyacinty a další cibuloviny pokud je
chceme přesadit. Po vyjmutí je necháme asi 14
dní usušit, odstraníme zeminu a suchý stonek
i kořeny. Skladujeme na suchém místě. Opatrní
musíme být u cibulovin s tenkou slupkou, jako
jsou bledule, kandíky a sněženky. Jejich cibule
skladujeme v suché rašelině nebo v pilinách co
nejkratší dobu. Koncem měsíce vysazujeme
ocúny a podzimní krokusy, které kvetou koncem
srpna a v září. Při pozdější výsadbě se jim obvy-
kle deformují květy.

Článek začínám tím,že v červenci není mnoho
práce a přesto jsem vám toho tolik naordinoval.
Tak věřím, že vám zůstane ještě nějaký čas na do-
volenou, při které vám přeji hodně pohody
a klidu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

v pátek 12. srpna proběhne ve Slavkově u Brna
již 13. ročník festivalu folkových a country sku-
pin a sólistů, a to v rámci Napoleonských dnů.
Tato přehlídka v předešlých létech probíhala na
nádvoří slavkovského zámku. Letos nás ovšem
čeká jedna zásadní změna. Pořadatelem naší akce
se stává město Slavkov u Brna a přehlídka se stě-
huje ze zámku na nádvoří Panského domu na Pa-
lackého náměstí. Takže název celé akce se mírně
mění na Folk a country na Panském domě.

Jinak ovšem zůstávají podstatné věci tak jste
všichni zvyklý. Festival je tedy opět věnován fol-
kové a country hudbě, začne v 19 h. a uvádět ho
bude opět moje maličkost – Jiří Karas Pola. Také
bude zajištěno občerstvení a předprodej vstupe-
nek v knihkupectví KNIHY DÁRKY Skaličková
– Pokorná na Palackého náměstí. Cena těchto
bude v předprodeji 150 Kč a na místě 180 Kč.
Rád bych všechny upozornil že narozdíl od zá-
meckého parku bude počet míst přece jen ome-
zenější, proto doporučuji zakoupit lístky v před-
prodeji, který začne zhruba tři týdny před
koncertem. V případě deštivého počasí se akce
přestěhuje do velkého sálu Společenského domu
na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna.

Hrát a zpívat budou letos tyto soubory: Folk
team z Brna, skoro slavkovští Poutníci, Nezmaři
z Českých Budějovic a Roman Horký s Kame-
lotem z Brna.

Dnes vám představím první dva účastníky
Folku a country na Panském domě a v příštím
zpravodaji informace o dalších dvou kapelách.

Folk team – Skupina vznikla na přelomu let
1973 a 1974 jako duo Venclovský – Kopřiva.
O rok později přibrali Tomáše Úlehlu, tím vznikla
skupina Folk T v obsazení: Kopřiva – housle,
Venclovský – kytara a zpěv, Úlehla – klávesy,

flétny, harmonika a zpěv. „T“ v názvu bylo zpo-
čátku myšleno jako „trio“. Z tria se stal časem
Folk Team. V klubech po celé republice odehráli
do roku 1984 až 100 koncertů ročně. V le-
tech 1979–1989 ve skupině působil Vratislav
Lukáš – kytara, violoncello, zpěv (ex-Synkopy)
a v roce 1983 se ke skupině připojil I. Huvar, po-
sledním členem skupiny se stal D. Dunovský (ex-
Progress a ex-Kamelot).

Rok 2009 byl rokem oslav 35 let existence sku-
piny a při této příležitosti vychází komplet DVD
+ 2CD „Měsíční dítě“ obsahující celkem 37 písní.

Folk Team nyní běžně vystupuje ve dvou sesta-
vách: ve folk-rockové verzi s přídomkem Rock
Size s rytmickou sekcí nebo v akustičtější verzi bez
rytmiky. Folk Team vydal 12 řadových CD, po-
slední vyšlo v r. 2010 s názvem „Toulavý stín.“ Ve
Slavkově by měla kapela hrát v akustické sestavě.

Druhým účinkujícím je skoro domácí kapela
Poutníci. I když ze Slavkova pocházím jen já, dá se
říct že patříme k našemu městu, neboť na koncert-
ních šňůrách po Jihomoravském kraji bydlí členové
kapely ve Slavkově a také tu řadu let zkoušíme.

Loni se kapela dožila čtyřiceti let fungování
na české hudební scéně. Za tu dobu Poutníci vy-
dali 13 CD nebo LP a odehráli už přes 3000 kon-
certů po celém Česku a Evropě.

Poslední poutnické CD se jmenuje Poutníci
slaví 10 live, a právě tento nosič bude na pře-
hlídce představen. Kapela zahraje v současné se-
stavě: kytara a zpěv – Jakub Bílý, banjo a dobro
– Peter Mečiar, mandolína a kytara – Jan Máca
a kontrabas, zpěv a kapelník – Jiří Karas Pola.

Takže milí a vážení fanoušci dobré folkové
a country hudby, těším se na shledání na nádvoří
Panského domu. 

Mějte se fajn, váš Jiří Karas Pola

Milovníci dobré country a folkové hudby,

Odmûna za dopadení zlodûje
SK Beachvolleyball Slavkov prosí o spolupráci pfii do-

padení zlodûje, kter˘ z prostoru kurtÛ na koupali‰ti ukradl
2 stoly a 4 lavice. Jednalo se o nov˘ zahradní nábytek ne-
boli pivní skládací sety (délka kaÏdého kusu cca 2 m), které
mûly horní plochy ze dfieva a skládací kovové nohy. Barva
dfieva byla hnûdá a na kaÏdém kusu byl ãern˘ nápis o ve-
likosti 15 x 50 cm „PIVOVAR âERNÁ HORA“. KrádeÏ se
udála mezi 9. a 11. kvûtnem. Jakékoliv informace vedoucí
k dopadení odmûníme ãástkou 5000 Kã a dále poskyt-
neme zdarma dvû hodiny pronájmu na kurtech t˘dnû. Kon-
takt : 602 518 192 nebo beachvolleyball@volny.cz.
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Dovolená
BR I G I T TA BU D Í KOVÁ

Kalhoty za dva tisíce,
halenka taky pěkná,

a přes brýle vidím pěkně,
a jsem ráda,

že vůbec 
vidím,

že nejsem
slepec.

Jedny ponožky
a jeden kabát – jsem na drátě

a zrcadlo, kde vidím sama sebe
a zlatý přívěsek.

Máme jít na snídani.
Třpyt slunce v závěsu

a bílé balkónové dveře
a v rohu sušák na prádlo.

1. 7. 18.00 kult. Oživlé podzemí – kostýmované prohlídky podzemí. zámecké podzemí Zámek Slavkov - Austerlitz
Rezervace vstupenek na pokladně zámku (tel.: 544 227 548)

2. a 3. 7. kult. Music festival Slavkov 2011 – hudební festival dechových kapel a orchestrů zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
v zámecké parku a na nádvoří zámku. Vstup volný.

14. 7. 17.00 kult. Vernisáž výstavy Aleny Slezákové „Moje srdeční záležitost“. Výstava obrazů, kreseb Historický sál Zámek Slavkov - Austerlitz
a grafik slavkovské výtvarnice bude umístěna v galerii v 1. patře a potrvá do 18. 9. 2011.

15. 7. 17.00 kult. HRADOLOGIE 2011. Putovní hudební festival po hradech a zámcích jižní Moravy. zámecký park Zámek Slavkov – Austerlitz
Vystoupí Richard Müller, Kamil Střihavka, La Mancha a další. Vstupenky v předprodeji na pokladně zámku

22.–29. 7. 21.30 kult. Letní filmový festival v parku. Začátky představení cca ve 21.30 hodin. zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
Filmy: Opravdová kuráž, Harry Potter a relikvie smrti (1. část), Občanský průkaz,
Láska a jiné závislosti, Fotři jsou lotři, Králova řeč, Román pro muže, Doktor od jezera hrochů

30. 7. 9.00 sport. Grand prix d´Austerlitz 2011. Mezinárodní turnaj v pétanque zámecký park Zámek Slavkov - Austerlitz
Probíhající výstavy: 
do 9. 7. Výstava grafik Adolfa Borna „Historie pro pokročilé“
do 31. 7. Výstava fotografa Jiřího Kolbaby „People„ 
do 4. 9. Výstava z cyklu Poklady z depozitářů „Plechovky“
Otevírací doba Zámku Slavkov – Austerlitz v červenci: pondělí–neděle 9–17 hod., vč. státních svátků.

V beachvolejbalovém areálu na koupališti ve
Slavkově u Brna se v neděli 29. 5. konal již tra-
diční Gala Cup juniorů a juniorek, tedy naše nej-
vyšší soutěž talentovaných nadějí, mezi kterými
nechyběli ani reprezentanti do 19 a 20 let.

V juniorské kategorii zvítězila dvojice Michal
Finger – Štěpán Trojan, která ve finále uplatnila
nejen svoji výškovou, ale i výkonnostní převahu
a porazila Martina Havlína s Tomášem Váňou
2:0. Třetí místo obsadila domácí slavkovská dvo-
jice Tomáš Biječek - Tomáš Hakl. Finále: Finger
- Trojan–Havlín -Váňa 2:0 (19, 13); o 3. místo:
Hakl - Biječek–Palas - Čmelík 2:1 (-13, 17, 10).

V juniorkách se nejvíce dařilo zástupkyním
z Českých Budějovic, když v klubovém finále
zvítězila dvojice Hana Klimešová – Nikola Van-
dasová, která po velice vyrovnaném a dramatic-
kém boji porazila Michaelu Mádlovou s Micha-
elou Kubíčkovou 2:1, kde výsledek druhého setu
35:33 hovoří za vše. Třetí místo obsadila dvojice
Alice Suchá – Lucie Pehalová.

Finále: Klimešová - Vandasová–Mádlová -
Kubíčková 2:1 (18, -33, 13); o 3. místo: Suchá -
Pehalová–Vosáhlová - Kleslová 2:0 (8, 5).

J. Biječek, L. Kuchta

Český pohár juniorů a juniorek – Gala Cup 2011

Zleva druzí Havlín - Váňa, vítězové Finger - Tro-
jan a třetí domácí dvojice Biječek - Hakl

Usain Bolt přiletěl popáté do Česka. Fenome-
nální jamajský sprinter zahájil ve Slavkově u Brna
golfový turnaj osobností. Slavkov hostí tento
turnaj, který organizuje TK Plus, již počtvrté.

Ve Slavkově se sešly i další legendy svě-
tového sportu. Vedle Bolta stáli Jaromír

Volejbal je stále oblíbeným sportem, který při-
náší radost všem. O tom jsme se mohli přesvědčit
na druhém ročníku turnaje smíšených družstev,
který uspořádala v sobotu 14. června parta nadše-
ných volejbalových amatérů z našeho města.

Za krásného letního počasí se na dvou kurtech
v areálu základní školy na Tyršově ulici sešlo

Volejbalový turnaj ve Slavkově

celkem pět družstev. Dvě slavkovská – „Tuhý
Kořínek“ a „Včeranic“ – a tři mimoslavkovská.
Dvě družstva dorazila z Velké Bíteše, se kterou
má „Tuhý Kořínek“ již několik let volejbalovou
družbu. Jedním z nich bylo družstvo „Tullamore
Dew“, vedené slavkovským odchovancem, Pet-
rem Světlíkem, druhým pak družstvo „ Frantí-
kovci“. Pátým družstvem bylo „LastMinut“ slo-
žené z hráčů a hráček z Adamova a nedalekých
Blažovic.

Hracím systémem „každý s každým“ si vítěz-
ství vybojovalo družstvo „LastMinut“ z Adamova.
Druhé se umístilo domácí družstvo „Tuhý Koří-
nek“. Třetí místo získali „Frantíkovci“. Mladé
slavkovské družstvo „Včeranic“ bylo čtvrté a po-
slední místo obsadilo „Tullamore Dew“.

K příjemné atmosféře celého turnaje přispělo
nejen krásné počasí a nadšené sportovní výkony
všech hráček a hráčů, ale občerstvení.

A příští rok ať se znovu sejdeme na Tyršovce!
Milan Florian

Odleva třetí Suchá - Pehalová, vítězné Klimešová
- Vandasová a druhé Mádlová - Kubíčková

Nejrychlejší muž planety ve Slavkově
Jágr a Ivan Lendl, slavnostního zahájení se zú-

častnil světový rekordman v hodu
oštěpem Jan Železný, Tomáš Ber-

dych, Roman Šebrle, Jiří Novák
nebo např. hokejista Petr Vam-
pola. red.

Volejbalisté Foto: M. Florian

Usain Bolt s ãesk˘mi sportovci Foto: P. Maleãek
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MK Austerlitz informuje
Vážení čtenáři, měsíc červen je pro MK pře-

stávkový. tj. bez konání akcí. Chci připomenout
a vrátit se k akci Závod do vrchu dne
21. května a poděkovat Městskému úřadu ve
Slavkově za propůjčení parkoviště pro jezdce
a závodní stroje. Poděkování si zaslouží i Měst-
ská policie, která se podílela na organizaci a vra-
cela řidiče, nedbalé zákazu vjezdů na trať, čímž
byla zajištěna plynulost a bezpečnost průběhu
závodu všech kategorií. Přes časovou zane-
prázdněnost pana Lánského nás potěšila jeho pří-
tomnost na závodech jak v depu, tak i na trati,
kde pro nás zhotovil mnoho dokumentárních
snímků, a tudíž za jeho obětavost děkujeme. Tuto
zdařilou akci budeme opakovaně pořádat v so-
botu 17. září. 

3. července se jede městský okruh v Ostravě –
Radvanicích,  na který se připravuje i náš jezdec
ve třídě do 125 SP – Oldřich Hanák. Snad se mu
do té doby podaří opravit poškozenou hondu 600
cm3 z Hořic, na kterou si Olda postupně zvyká.
Opět mu budeme držet palce.

Dne 12. června se jelo MS silničních moto-
cyklů v anglickém Silverstonu. V trénincích

skončil Kuba Kornfield na 16. místě, ale Karel
Abrahám překvapil svým fantastickým 6. mís-
tem. Tato neděle byla strašně náročná pro
všechny motofandy. V italském Misanu San Ma-
rino se jel závod Superbike. V obou rozjížď-
káchstartoval český závodník Kuba Smrž. Po so-
lidních startech jezdil do 10. místa, ale bohužel
v obou rozjížďkách spadl a závod nedokončil.
Větší radost z výsledků v Livestone připravili
Jakub Kornfield ve třídě 125 cm3 na netovárním
stroji obsadil 9. místo a Karel Abrahám ve třídě
GP nádherné 7. místo mezi světovou motoelitou.
Je radost sledovat po  mnoha letech světové mo-
tozávody a na nich české jezdce. Po tak krásných
výsledcích a úspěších našich závodníků si neu-
mím představit, že by se v Brně nemělo od příš-
tího roku konat Mistrovství světa motocyklů. Je
pro mne nepochopitelné, že stát na takovou akci
nechce žádnou finanční částku půjčit. Návratnost
je zajištěna statisícovou návštěvností našich i za-
hraničních fanoušků a příznivců motosportu. Ze
všech akcí odvádí VC Brno fantastické poplatky
státu. Je to smutná představa pro všechny mo-
torkáře České republiky. J.M.

V sobotu 11. června se uskutečnil další ročník
již tradičního skupinového závodu rádiem říze-
ných modelů lodí, s nejsilnější kubaturou mo-
torů o objemu do 27 cm³. Tento závod měl být
rovněž jednorázovým mistrovstvím České re-
publiky této třídy, pokud by byla splněna přede-
psaná podmínka účasti sedmi závodníků. 

Tato třída modelů lodí je dle pravidel meziná-
rodní organizace NAVIGA označena jako „FSR
O 27“. Jde v ní o modely rychlostních člunů
s poloponořeným lodním šroubem, které jsou po-
háněny benzinovými motory se zapalováním ji-
skřivou svíčkou a s objemem do 27 cm³. Jejich
rychlé jízdy po vodní hladině proto doprovází
gejzír vody za člunem a divácky jsou velmi atrak-
tivní. Jde o modelářsky zpracované polomakety
silných rychlostních člunů, s kterými se závodí
na mořských pobřežích. 

Na startu se sešly tři modely (šlo tedy „pouze“
o pohárový závod). Současně s tímto dvoukolově
jetým pohárovým závodem byla vypsaná i hodi-
novka klasických člunů „FSR V“ s objemem mo-
torů do 27 cm³. 

Jarní zápasy futsalové Buãandy
Okresní futsalový přebor pokračoval dalšími

zápasy: 
Sapporo Manerov „B“–Bučanda Slavkov 4:3 (3:1)
Fifák Nouzka–Bučanda Slavkov 3:5 (1:2)
Bučanda Slavkov–Pivovar Vyškov „B“ 9:8 (3:3)
United Vyškov–Bučanda Slavkov 6:5 (5:2)

V tabulce se Bučanda vyhoupla na patnácté
místo z osmnácti týmů. Nutno připomenout, že
všichni soupeři sehráli o 16 utkání více, protože
Bučanda Slavkov se přihlásila až do jarní části
okresního přeboru futsalu. 

V sobotu 11. června odehrála Bučanda svá po-
slední utkání v této sezoně.
Bučanda Slavkov–Orli Vyškov 9:3 (3:1)
Amor Vyškov „B“–Bučanda Slavkov 8:6 (3:2)

Bučanda Slavkov zakončila sezonu na pěkném
14. místě s kladným skóre 99:76. Ačkoliv se čtr-
nácté místo nemusí zdát příliš dobré, tak je po-
třeba připomenout, že všichni soupeři odehráli
o 17 utkání víc, protože Bučanda se přihlásila až
do jarní části soutěže. Svými výkony si Bučanda
dokázala získat respekt mezi jejími okresními
soupeři a zdárně se etablovala v okresní futsa-
lové struktuře.  Dále můžeme vyhlásit nejlepšího
brankáře, kterým se v nabité konkurenci stal Petr
Novák. Ten dokázal vychytat celé jedno čisté
konto a stejně jako celá Bučanda se mohl radovat
z devíti vítězných utkání. Richard Bystřický

Letošní již 13. ročník „Suicidal Night
Trophy“, nočního přejezdu na horských kolech,
se uskutečnil 20.-21. května v krásném prostředí
pohoří Bílých Karpat. Je to již čtvrté pohoří (po
Chřibech, Moravském krasu a Vysočině), které

Ivan Kfiivánek poãtvrté mistrem svûta
Na Mistrovství světa historických kol při Ral-

lye IVCA 2011 ve francouzkém městě La Ferté
Imbault (180 km pod Paříží) u měst Blois a Le
Mans se ze 17členné české výpravy nejlépe da-
řilo Ivanovi Křivánkovi (oddíl Tenergo triatlon
Sokol Slavkov u Brna), který obhájil již po čtvrté
za sebou titul šampiona Světa a to na replice dře-
věného kola bez pedálů – draisině. Na tomto
předchůdci velocipedu dokázal po Rakousku,
Kanadě, Dánsku na trati v délce anglické míle ve
2 kolech udolat své soupeře zejména frekvencí
na nezpevněných úsecích okruhů. Sedmiletá
praxe byla znát. V cíli byl i čas provést pro di-
váky parádní kolečko se smykem po kovových
obručích.  red.

Turnaj v pétanque
Také v letošním roce pořádá slavkovský pé-

tanque klub velký letní turnaj Grand Prix D’Aus-
terlitz. Odehraje se v sobotu 30. července v zá-
meckém parku. Účast přislíbily týmy nejlepších
hráčů z České republiky, očekáváme i Slováky,
Poláky, Francouze, Rakušany a Němce.

Díky své dlouholeté a kvalitní historii patří
turnaj Grand prix d’Austerlitz k nejoblíbeněj-
ším a vysoce ceněným turnajům ve střední Ev-
ropě. V loňském roce se turnaje zúčastnilo nej-
více hráčů za celou dobu jeho trvání, a to i přes
mimořádně špatné počasí – převážnou část dne
silně pršelo.

Doufáme tedy, že smůlu s počasím jsme si
vloni vybrali na dlouho dopředu, a letos budeme
moci nabídnout hráčům a návštěvníkům našeho
turnaje nejen sportovní zážitky v příjemném pro-
středí, ale i slunečnou oblohu.

Za PC Austerlitz 1805 Eva Bayerová

Po dopoledním tréninku a polední přestávce,
s občerstvením připraveném příznivcem Sav-
kovského klubu panem Františkem, bylo sobotní
odpoledne vyplněno velice zajímavými jízdami,
které přinášely řadu atraktivních a napínavých
předjížděcích manévrů. Ty přítomní diváci oce-
ňovali i potleskem na otevřené scéně. Těšíme se
na příští 6. ročník, možná už za většího zájmu zá-
vodníků. 

Za pořadatelský KLoM Slavkov u Brna
Luděk Mátl, předseda

Setkání silných lodí ve Slavkově u Brna

AUSTERLITZ CUP 2006
výsledky (zestručněno)
FSR O 27
1. Luděk Mátl Slavkov 18 kol / 17,2 s
2. Petr Knedlík Slavkov 17 kol / 1,4 s
3. Jar. Krajča Mor. Budějovice 0
FSR V 27 – Hodinovka
1. Zdeněk Žaroský Slavkov 132 kol
2. Bohumil Směták Přerov 126 kol  
3. Luděk Mátl Slavkov 108 kol

jsme při této náročné soutěži projeli. Trasa vůbec
nebyla jednoduchá. Složitá orientace v turistic-
kých trasách, samé kopce a sjezdy v neznámém
terénu a dokonce nejvyšší vrchol pohoří Velká
Javořina 970 m n. m. Délka trasy byla 50 km od
Strážnice po Suchou Loz. Soutěže se zúčastnilo
40 dvoučlenných týmů a tři běžci. V kategorii
mužů ve skvělém čase 4 hodiny 4 minuty zvítě-
zili slavkovští bajkeři Radovan Kyjovský s Jirkou
Hořavou před Petrem Žižlavským s Markem Za-
chovalem a Milanem Šemorou s Tomášem Ma-
tuchou. V kategorii mixů zvítězili Monika Orav-
cová a Lukáš Kouřil, v kategorii žen Tereza
Vlachová a Renata Mikysková. Nad výkonem
běžecké trojice Vykoupilová, Hanák a B. Fiala
lze jen uznale popřát další báječné kilometry.
Nutno ale podotknout, že všichni účastníci zví-
tězili především sami nad sebou. Rádi bychom
touto cestou poděkovali všem, kteří nám s 13.
ročníkem pomáhali. (bv)

Nároãn˘, ale krásn˘ noãní pfiejezd Bíl˘ch Karpat

Pfiejezd Karpat Foto: archiv AA
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Pfiíroda SlavkovskaPfiíroda Slavkovska

Fotografie z akcí na této straně najdete na
www.veslavkove.cz

Ještě i nyní se místy dbá na to, kosit louky až
odkvetou kopretiny, kdy vzácnější, jarní rost-
liny, na loukách prezentované i orchidejemi již
vytvořily semena a sečená louka jim umožní
vyklíčit a množit se. I v Zámeckém parku nebo
na části golfového hřiště jsou ponechány plo-
chy, kde v měsíci květů, červnu rozkvétají na
části plochy květnaté louky, v parku je možné
opět sbírat i léčivé rostliny jako řepík, šalvěje,
třezalky, květel, čekanku, hmyz, který se živí
nektarem květin hlavně složnokvětých (hvězd-
nicovitých), bohatých na nektar, nejen kopre-
tiny několika druhů, různé pcháče, žluté
škardy, jestřabníky. Vůní květů lákají nejen
hlavní opylovače, včely, kterých žije v ČR
podle nových údajů 577 druhů, kterým rost-
liny poskytují na oplátku i pyl, jako hlavní
zdroje živin. Stříhané udržované trávníky, kde
nesmí vyrůst ani pampeliška nebo přízemní
chudobka, jsou pro ně pouští. Kopretiny vy-
hledávají i mnohé druhy motýlů, včetně mod-
rásků, kterých je u nás přibližně 30 druhů,
brouci, i ty druhy které se vyvíjí i ve dřevě
stromů, aby byli schopni založit další generaci,
potřebují nektar květů. Jsou to i velcí zlato-
hlávci, mezi nimi pestrý zdobenec skvrnitý, na
malém trsu kopretin živí se přečkají i několik
deštivých dnů. Dokonce i pavouci běžníkovití,
kteří nepředou lapací sítě ale loví ze zálohy

jiný hmyz na květech. Je jich v ČR 66 druhů,
uloví i motýla nebo včelu, větší než je sám.
Běžný je běžník kopretinový, dokáže i měnit
barvu podle barvy květu, kde na kořist číhá.

Rostlina může povolat svými molekulami
vůní nebo pachu kromě opylovačů i roznašeče
semen. K nejznámějším patří šanta kočičí,
známá i na našich zahradách. Šanta vylučuje
látku kterou kočkovité šelmy vydávají běžně
pro posílání milostných pachových vzkazů
i naše kočky. Žádná kočka neodolá pokušení
vyválet se v porostu šanty. Dozralá uvolněná
semena se zachytí zvířeti v kožichu a kočka je
následně trousí všude, kde chodí. Mnohdy se
divíme, kdo a proč se nám v zahradě vyválel. 

Některé pachové signály vydává rostlina na-
padená housenkami, povolává predátory i pa-
razity housenek. Rostlina napadená škůdcem
vylučuje celou řadu látek. Je to varovný po-
křik na který okolní rostliny reagují a mobili-
zují svoji ochranu. Vyrábějí látky i jedovaté,
hořké, nebo bránící trávení. Některé varovné
signály nejsou vydávány vzduchem, putují
i podzemím. Roli při tom sehrávají symbiozní
houby, které opřádají kořeny rostlin sítí vlá-
ken. Děje se tak na stálých, neobdělávaných
plochách. Informované okolní rostliny začnou
preventivně produkovat vlastní obranné látky. 

Milan Hrabovský 

Když rozkvetou kopretiny

Drvodûlka fialová Foto: M. Hrabovsk˘

PerleÈovec stfiíbropásn˘ Foto: M. Hrabovsk˘

Tesafiík a divoké vãely Foto: M. Hrabovsk˘

Rok se s rokem sešel a opět se v hasičské sta-
nici otevřely dveře. Tedy v našem případě
vlastně vrata. Zahajovali jsme v 9 hodin ráno
a čekali, že jako obvykle první půlhodinu prak-
ticky nikdo nepřijde. Znáte to, lidi si řeknou, že
raději chvilku počkají, až se to pořádně roz-
běhne. Jenže letos tomu bylo poněkud jinak.
Možná i proto, že jsme zahájení posunuli na
pozdější hodinu. Ono přece jen když vyučo-
vání ve školách začíná v osm hodin, těžko v tu
samou dobu čekat žactvo někde jinde.

Takže v devět hodin přišlo najednou pět tříd
a měli jsme se co ohánět, abychom prohlídky
zvládli. Naštěstí děti respektovaly naše pokyny
a ve spolupráci s učitelským dozorem se nám
dařilo zabránit promíchání tříd. Děti postupně
absolvovaly prohlídku zásahových vozidel,
prohlédly si jejich výbavu, v garážích mohly
vidět a také si ochytat hasičskou výstroj a vý-
zbroj. Sice přilba na hlavě jim příliš nedržela
a ochranný kabát by mělo leckteré dítko až ke
kotníkům, ale ze spokojených dětských
úsměvů bylo poznat, že jim to vůbec nevadilo.
A co teprve když si vybraný figurant mohl vy-
zkoušet, jak fungují vakuové dlahy, že ta
měkká matrace po odsátí vzduchu opravdu
ztvrdne a zůstane v ní otisk dětského těla.

Když došlo na ukázku vyprošťovacího zaří-
zení, bylo občas slyšet: „Tam bych ruku mít ne-
chtěl, byla by hned pryč.“ Přestřižení ocelového
profilu bylo dílem pár vteřin a když se to vidí

Návštěvní den u hasičů
zblízka, má to hned jiný náboj. Tohle si děti
vlastníma rukama vyzkoušet nemohly, přece jen
jde o nebezpečné a taky těžké nářadí. Ovšem
jakmile se pak přesunuly k nádrži s vodou a plo-
voucím čerpadlem, bylo všechno jinak. U dvou
vodních proudů se vždy poctivě vystřídala celá
třída a i když občas trocha vody před dopadem
na trávu skončila na dětech, nezdálo se, že by
jim to nějak vadilo. Byl přece krásný slunečný
den a pár kapek vody ani občasný mráček na ob-
loze nemohl zkazit dětskou radost.

A co napsat na závěr? Snad jen to, že třetí
červen se opravdu vydařil. Poděkování patří
všem slavkovských profesionálním i dobro-
volným hasičům, kteří se o zdárný průběh do-
poledne zasloužili. Odměnou jim bylo na 250
párů rozzářených dětských očí.

Roman Žilka, HZS JmK, Slavkov u Brna

Pytláci na rybníku
V úterý dne 24.

května v ranních hodi-
nách prováděli členové
rybářské stráže Místní
organizace ve Slavkově
u Brna kontrolu na Vel-
kém rybníku. Při této

činnosti přistihli tři mladé muže ze Slavkova,
(z nichž jeden osmnáctiletý J.N. je členem ry-
bářského svazu) při „Neoprávněném způsobu
lovu pytláctvím“. Tyto osoby se dopustili hned
několika vážných přestupků proti rybářským
řádům. Chytali po době stanovené k rybolovu
nedovoleným způsobem na pytlačky. Jako ná-
strahu použili části ryb (hlavu a ocásek z cejnka
malého), což jsou nástrahy na dravé ryby, které
jsou celosvazově hájeny do 16. června.

K tomuto šetření byla přizvána také policie
z obvodního oddělení ze Slavkova. Zabavenou
povolenku k lovu a zmiňované přestupky tohoto
rybáře bude řešit svazová Kárná komise pod
MRS Brno. Přestupek druhého mladíka M.J.je
v šetření policie. 

Z důvodu vypuštěného rybníka Kačák ve
Vyškově, který je v revitalizaci je velký i malý
rybník pod navýšeným tlakem rybářské veřej-
nosti z širokého okolí. Chtěl bych tímto apelo-
vat na rybáře, aby se znovu seznámili s bližšími
podmínkami rybářského práva a řídili se jimi.
Například za pořádek kolem sebe nemusí být
pouze napomenutí, ale i odebrání povolenky. Zá-
věrem chci tímto poděkovat novým členům ry-
bářské stráže za jejich aktivní činnost a popřát
jim při kontrolách více těch ukázněných z řad ry-
bářů. Za MRS Petr Zvonek

Hydraulické nÛÏky Foto: R. Îilka

Noví občánci Slavkova
Karolína Malečková
* 14. června 2011
2,23 kg, 43 cm
Slovanská 1071, Slavkov u Brna
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Už od rána bylo jasné, že celá sobota 11.
června bude zalita hřejivým sluníčkem. A to
bylo moc dobře. Přes čtyřicet rodičů, dětí, ka-
marádů, skautů, ale hlavně neskautů se totiž roz-
hodlo strávit den na zdravém vzduchu v krásném
prostředí CHKO Pálava, kam byl směřován tra-
diční jednodenní výlet pořádaný slavkovskými
junáky.

V obci Pavlov, kam jsme dorazili autobusem,
jsme si pořádně utáhli pohorky, odložili přeby-
tečné oblečení, protože se sluníčko začalo roz-
žhavovat a vydali se na dlouhé stoupání ke zří-
cenině hradu Děvičky. Jakmile jsme se pokochali
překrásným výhledem, nastoupili jsme na červe-
nou turistickou značku. Ta nás vedla postupně
přes vrchol Děvín, soutěsku, kde zrovna probí-
haly běžecké závody do vrchu, dále ke Klent-
nici. Místní stepní stráně byly rozkvetlé více
i méně známými květinami, kdo nevěděl, našel
vysvětlení na četných informačních tabulích. 

Další zastávkou byla zřícenina Sirotčího
hrádku, odkud naše kroky dále vedly přes Kočičí

skálu až k jeskyni Turold u Mi-
kulova. V tu dobu už žhavý
pecen na obloze téměř přetvářel
asfaltové silnice v černé řeky
a tak byl nejvyšší čas se trochu
zchladit. A k tomu byla jeskyně
se stálou teplotou kolem sedmi
stupňů ideální. Sice nebyla kvůli
zatopenému spodnímu patru pří-
stupná celá, ale nikdo těch 45
minut v útrobách skály nelitoval.

Po prohlídce a občerstvení
u kiosku jsme opět nasadili ba-
ťůžky a vyrazili na mikulovské
vlakové nádraží. Cestou jsme
procházeli přes náměstí a kolem zámku, které by
určitě stáli za návštěvu, jenže nám už se nedo-
stávalo času. Vlakem se pak naše výprava přes
Břeclav a Brno dostala až do Slavkova, kde už
na dětské výletníky čekali rodiče a na pořadatele
zájezdu, Yettiho a Kozla, spokojené úsměvy
a pochvaly všech účastníků.

Pokud jste nemohli jet s námi, určitě využijte
možnosti zúčastnit se víkendového podzimního
zájezdu, jehož tradice sahá ještě dále a je také
určen pro všechny příznivce krásné přírody
a přepravy „po svých“. Letos se podívám na Vy-
sočinu a určitě to bude stát za to!

Milan Šemora

Výlet slavkovských junáků na Pálavu

V sobotu 28. května bylo škaredě, pršelo
celý den. Celou tu podmáčenou a pošmournou
náladu umocnil ještě další a horší pocit. Neu-
stálé výstřely a výbuchy až do samého večera,
které se nesly do širokého okolí ze zámeckého
parku. Náš pes se klepal strachy a byl na po-
kraji kolapsu (bydlím na ul. Čs. armády). Naše
podvečerní vycházka byla těmito zvuky zcela
prošpikována. Těšili jsme se do parku. Ale ten
byl uzavřen a střežen ochrankou. Uvnitř pro-
bíhala soukromá akce jedné leasingové spo-
lečnosti. Jejich zábavou zřejmě byl program
vojenských jednotek za vydatné podpory je-
jich střelných zbraní. 

Je mi jasné, že si Zámek Slavkov přišel na
slušné peníze za pronájem parku a zámeckých
prostor. Jen nemohu pochopit, že tahle šílenost
může celé odpoledne návštěvníky bavit. Nic
mi do toho není, ale i tak by mě zajímalo, co
na to říkali hosté tohoto programu. Normální
člověk při tolika výbuších vydrží maximálně

Autor článku Hluk, hluk, hluk… má nepo-
chybně pravdu v tom, že hluk jako civilizační
produkt nás obklopuje téměř všude a často před
ním není úniku. To bychom se museli odstěho-
vat někam mimo civilizaci, kde nás nebudou (jak
uvádí) rušit auta, motorky, vlaky, továrny, čis-
tičky vody, střelnice, sekačky trávy a jiné… Ale
kam? Pak bychom přišli o výdobytky civilizace,
a to by bylo jistě pro běžný život složité a asi by
se nám to po čase znelíbilo. Hluk je totiž sou-
částí dnešního stylu života.

Autor článku jako jeden z mnoha příkladů
uvádí akci pořádanou v parku. Ponecháme stra-
nou okolnost, že si pro procházku a venčení psa
ve zvoleném „deštivém“ termínu mohl zvolit kli-
dovou zónu kolem rybníka či jinde, když bylo
uzavření parku s dostatečně dlouhým předsti-
hem avizováno. 

Pronájem s programem bitevních ukázek his-
torických vojsk se v letošním roce uskutečnil
poprvé v termínu, který si nájemce výslovně přál
– jinak by „šel“ jinam. Začátkem července bude

hodinu a pak jej to už musí obtěžovat, a že by
se bavil…?

Co mi však vadí, a to hodně, je že květen je
měsíc, kdy se všechno živé má k životu. Ptáci
v parku a starobylých alejích hnízdí, vyvádí mlá-
ďata. A věřte, není jich málo! V této otřesné at-
mosféře plné výbuchů a výstřelů je víc než prav-
děpodobné, že, ptáci hnízda, případně mláďata
opustili! Bylo vidět, jak i ti otrlí holubi věžáci
po jednotlivých výbuších poplašeně a zmateně
létají. Jako člen Komise životního prostředí jsem
zcela rozhořčen nad touto brutální akcí, která
byla silou zvuku několikanásobkem plašení
špačků ve vinicích nebo kormoránů na rybní-
cích. Zde v parku ale žádný důvod vyhánět
vzácné ptáky, kteří zde mají vrchol svého hnízd-
ního období, rozhodně není! Když už někdo
něco takového vymyslí, měl by mít pronajíma-
tel parku rozum a nepovolit akci v tomto, pro
přírodu nevhodném termínu. Komerce v zámec-
kém parku už leckdy přesahuje únosnou míru.

Hluk ale neobtěžuje jen ptáky a jiné živo-
čichy, ale i člověka. Zvukový smog dopadá
na každého z nás a působí na naši nervovou
soustavu. Troufám si říci, že jej ve Slavkově
máme víc než je zdrávo. Jsou to různé stu-
pidní ohňostroje, motorkáři, řítící se s burá-
cejícími výfuky ulicemi, různá motorová za-
vodiště po celém Slavkově. Střelnice, travní
sekačky, temný hluk, které vydávají Cutisin,
sila ZD Rostěnice, čistička VaK, železnice
a hluk z automobilů od obchvatu nevyjímaje.
Aby toho nebylo málo, hluk z motokrosového
závodiště nad Vážany nad Litavou je slyšet až
v Oboře! 

Myslím, že málokdo z nás už ví, co je to
ticho. Jezdím často do Brna a říkám si někdy,
jaká je zde paradoxně v některých čtvrtích po-
hoda a klídek! Važme si tedy prosím, našeho
krásného města a neničme si to nejcennější
co má, že se v něm dobře žije. Zatím... 

Petr Navrátil

Junáci na Pálavû Foto: archiv Junáka

Hluk, hluk, hluk…

ještě v parku festival dechovek, kde bude i oh-
ňostroj, pak bude na Napoleonské dny a na
Vzpomínkové akce, kde zřejmě také budou vo-
jáci k „nelibosti“ holubů střílet, a na Silvestra.
Rozhodně se však hluk ze žádné z těchto akcí
nedá porovnávat s jiným dlouhotrvajícím „noč-
ním“ hlukem, jako např. z místních diskoték.
Všechny výše zmíněné akce jsou hojně navště-
vovány, mj. právě díky programu, jehož součástí
je bitevní ukázka nebo ohňostroj. Jednoznačně
tak slouží k podpoře turismu a k propagaci města
a zámku, o které autor usiloval ještě v období,
kdy byl ve funkci místostarosty. 

Návštěvníci zmíněné komerční akce byli
velmi potěšeni doprovodným programem, který
trval necelé dvě hodiny, a přijeli sem právě pro
tento program z celé republiky. Po 19. hodině se
přesunuli do stanu, tím byl další hluk minimali-
zován. 

Slavkov a jeho historie jsou neodmyslitelně
spojeny, a právě to dělá ze Slavkova a zámku lá-
kavé a zajímavé místo. Příjmy z pořádání akcí

tohoto typu jsou příjmem městského rozpočtu
(prostřednictvím příspěvkové organizace ZS-A)
a slouží k pokrytí základních provozních ná-
kladů, především na energie a ostrahu zámku,
ale také jako jeden ze zdrojů pro provoz např.
Městské knihovny či kina. Je tedy nabíledni, že
se ani v budoucnu bez podobných aktivit vč. ko-
merčních pronájmů, které jsou nyní v podstatně
menším rozsahu než v minulosti, neobejdeme.

Názor autora plně respektujeme, i když se
zřejmě jedná o menšinový názor, a nijak jej ne-
snižujeme. Vždy totiž bude třeba hledat kom-
promis mezi potřebami, požadavky většiny
a tímto náhledem na danou problematiku. A to
rozhodně není jednoduché…

A malá poznámka na závěr – tento příspěvek
neměl za cíl vyvolat jakoukoliv nekonečnou po-
lemiku. Některé naznačené otázky, které autor
uvedl, ovšem bylo možné si zjistit a ověřit přímo
u pořadatelů a neřešit jej přes Zpravodaj.

Mgr. Jana Formánková,
Věra Marková, ZS-A

Několik slov k problematice hluku



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ30 6/2011

SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ - mûsíãník vydávan˘ vydavatelstvím bm typo ve Slavkovû u Brna v nákladu 3100 ks. Zaregistrováno na MK âR pod E 13035. Sazba a grafická úprava B. Maleãek, Brnûnská 642,
Slavkov u Brna, tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz. Tisk: Grafické podniky Kusák, Vy‰kov. Pfiíjem inzerce na tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz.
Za pÛvodnost a vûcnou správnost uveden˘ch pfiíspûvkÛ odpovídají autofii. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel neruãí za vûcnou ani jazykovou správnost textÛ na inzertních plochách. 

VE VÝŠE UVEDENÉM VSTUPNÉM JE ZAHRNUT PŘÍSPĚVEK 1 Kč NA ROZVOJ KINEMATOGRAFIE

KINO JAS SLAVKOV âERVENEC 2011
LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL 22.–29. ČERVENCE
Začátky představení vždy ve 21.30 hod.

22. 7. pátek OPRAVDOVÁ KURÁŽ 109 minut
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Odpověď nabízejí nejúspěšnější hollywoodští
bratři Joel a Ethan Coenovi v temném westernu Opravdová kuráž. Herecký objev Hailee Steinfeld na krvavé cestě za
mstou doprovázejí Jeff Bridges jako jednooký šerif Rooster Cobgurn a Matt Damon v roli Texas Rangera LaBoeufa.
Film USA s českými titulky. Přístupný od 12 let

23. 7. sobota HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 1 150 minut
První část závěrečného dílu Harryho Pottera začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi,
jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc než
kdy dříve, protože jim už profesoři nemohou pomoci. Dlouho obávaná válka se zlem začala, smrtijedi kontrolují
ministerstvo kouzel i školu v Bradavicích a terorizují všechny, kdo by se jim chtěl postavit. Režie: David Yates. Hrají:
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robie Coltrane, Helena Bonham Carter. Film USA v českém znění.

Mládeži přístupný

24. 7. neděle OBČANSKÝ PRŮKAZ 137 minut
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice
dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až
do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. Občanský průkaz vypráví
o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvolna přechází v dospělost. Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček,
Jakub Šárka, Anna Geislerová, Marek Taclík, Jana Šulcová a další. Mládeži přístupný

25. 7. pondělí LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI 112 minut
Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku, který může mužům vrátit hrdost, je to ještě lepší. Jamie (Jake
Gyllenhaal) se ve chvíli, kdy praštil s medicínou, stal profesionálním flákačem. Jedinou věcí, kterou umí, je balení holek.
Tento talent vyžaduje slušné přesvědčovací schopnosti, a tak se Jamie nechá zlákat na práci reprezentanta velkého
farmaceutického koncernu, jehož výrobky má vnucovat lékařům, aby je šířili dál, mezi své pacienty. Když čeká na
audienci v jedné čekárně, uvidí Ji, krásnou a smyslnou Maggii (Anne Hathaway), Ostrou, odvážnou a hlavně
nekorektně zábavnou komedii Láska a jiné závislosti natočil Edward Zwick, režisér slavných filmů Legenda o vášni
a Poslední samuraj. Romantická komedie s českými titulky. Do 15 let nepřístupný

26. 7. úterý FOTŘI JSOU LOTŘI 98 minut
Mezi druhým dílem a aktuálním pokračováním uběhlo pět let, během kterých se z Grega a Pam stali rodiče. Byť Jack
už vzal Grega na milost, ten má pořád pocit, že mu musí pořád něco dokazovat. Navíc – v životě nemáte nikdy nic
jistého, říká o filmu Fotři jsou lotři jeho režisér Paul Weitz. Jisté je , že se tento film může pyšnit mimořádně
reprezentativní hereckou sestavou, v níž hvězdy minulých dílů kromě Jessicy Alby doplňují například Laura Dern či
Hervey Keitel. Dále hrají: Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Streissand, Owen Wilson. Film USA
v českém znění. Mládeži přístupný

27. 7. středa KRÁLOVA ŘEČ 118 minut
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V. (Michael Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy Pearce),
je Bertie (Colin Firth), který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2.
světové války a zoufale potřebuje silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí v koktavém králi. Králova milující manželka
Alžběta (Helena Bonham Carter), budoucí královna matka, proto domluví setkání s úspěšným, ale poněkud svérázným
a excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem (Geoffrey Rush). Film VB s českými titulky je inspirován skutečným
příběhem krále Jiřího VI. Přístupný od 12 let

28. 7. čtvrtek ROMÁN PRO MUŽE 100 minut
Komedie Michala Viewegha vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila (Miroslav Donutil), Bruna (Michal Vladyka) a Anety
(Vanda Hybnerová), kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem pevnější pouto, než bývá obvyklé. Bruno trpí
nevyléčitelnou nemocí, která se stane katalyzátorem nápadu uspořádat velkolepou sourozeneckou jízdou do Tater, do
nejlepšího hotelu s báječnou lyžovačkou a nádhernou prostitutkou Tali (Táňa Pauhofová), která má Brunovi splnit
všechna jeho poslední přání. Režie: Tomáš Bařina. Dále hrají: Jan Budař, Filip Čapka, Igor Chmela, Pavel Řezníček.

Přístupný od 12 let

29. 7. pátek DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ 102 minut
V lehké komediální nadsázce, sledujeme příběh slušného, hodného, ale do dnešního života se skoro nehodícího
doktora Čeňka Dobeška. Natočeno podle stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka. Režie: Zdeněk Troška. Hrají:
Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Oldřich Navrátil, Alžběta Stanková.

Provozovatel ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ Podrobn˘ program kina na: www.veslavkove.cz



• Co Vás motivovalo ke kroku opustit školství a začít
se věnovat vlastní tvorbě?

Celý život jsem si říkala: „Až někdy začnu malo-
vat…“ A pak jsem zjistila, že je mi třiapadesát a že
ten čas tak hrozně prchá, že k tomu taky nemusí
nikdy dojít. Nějaké drobné práce jsem při zaměst-
nání tvořila, ale ty velké nápady, které jsem měla
uschované v pomyslném šuplíku, jsem realizovat ne-
mohla. Teprve když jsem tuto práci zcela dobrovolně
opustila, získala jsem pro ně čas. Trochu jsem zaris-
kovala, ale změna je život. Od té doby si plním svůj
sen.

• Vyplácí se Vám tato změna?
95 % lidí říká, že když člověk někam odchází, tak

za lepším, a tím lepším myslí peníze. A zbylých 5 %
lidí ví, že to nemusí být nutně peníze, ale třeba ži-
votní pocit nebo splnění nějakého snu. Takže při
otázce, zda se mi tento krok vyplatil nebo nevypla-
til, rozhodně nepřepočítávám peníze.

• Nyní připravujete výstavu. O čem bude?
O tom jsem nemusela dlouho přemýšlet. Výstava

má dvě hlavní témata. Prvním je Slavkov, protože
jsem rodilá Slavkovačka a Slavkov kreslím už od
mládí. Kreslila jsem ho jako žákyně na lidové škole,
jako studentka při přípravě na přijímačky, jako uči-
telka spolu s dětmi, nebo jsem si zašla do parku
sama, vzala si svačinu a pití a celý den jsem kreslila.
A teď jsem začala tyto práce nacházet, a to bylo tak
zajímavé, že jsem se rozhodla je do výstavní kolekce
zařadit. Na výstavě proto budou některé kresby staré
i 20 let. Některé starší kresby mě inspirovaly k tomu,
abych si na stejné místo zašla znovu a znovu si na-
kreslila určitý detail. Výstava tedy shrnuje 20 let ak-
tivního kreslení ve Slavkově. Kromě studijních kre-
seb bude výstava obsahovat akrylové malby štětcem
i špachtlí, několik počítačových grafik a linorytů.

• A druhé téma?
Moje druhá srdeční záležitost je ještě starší než

výtvarné vnímání Slavkova. Je to Marta Kubišová,
můj idol už od dob dospívání. Jako náctiletá jsem
sbírala její nahrávky a v roce 1967 jsem jí dokonce
poslala dopis do divadla Rokoko, že jsem nějaká
Alena Zahradníková, že ji velmi obdivuji a jestli by

mi mohla poslat autogram. A z divadla Rokoko mi
opravdu přišla krásná pohlednice s podpisem. Po
roce 1970 přišel politický zákaz vystupování Marty
Kubišové, což mě opravdu velmi ranilo. Zbyly mi
nahrávky, nádherný sešit s výstřižky všeho, co
o Martě Kubišové vyšlo, a taky jsem ten její zají-
mavý obličej stále dokola kreslila. Jeden její tuž-
kový portrét mi doma visel až do roku 1990. A tady
už přichází doba, kdy já jako žákyně chodím do vý-
tvarky k paní učitelce Evě Vidlákové, později Cupá-
kové, a v roce 1972 se chystám na přijímačky na
uměleckou průmyslovku do Brna. Portréty Kubišové
jsem použila v portfoliu domácích prací. V době nej-
větší normalizace! Když to Eva viděla, radila mi:
„Alenko, ty mi tam tu Kubišku pořád necpi, může
z toho být průšvih!“ Naštěstí na UMPRUM bylo ten-
krát víc umělecky než politicky založených lidí,
takže mi to prošlo. Pak přišla revoluce, byla jsem na-
dšená. Viděla jsem Martu zpívat z balkonu Melan-
trichu a začala jsem přemýšlet, jak se k ní dostat
zase blíž. Hned v prvních letech po revoluci měl ve
Slavkově koncert Václav Neckář. Na konci koncertu
jsem Vaškovi v několika větách důvěrně popsala svůj
obdiv k Martě Kubišové a ptala jsem se ho, zda by
bylo možné se s ní nějak spojit. On byl tak prima, že
mi do ucha pošeptal její adresu. Tak jsem si to rychle
a ráda zapamatovala a napsala jsem jí dlouhý dopis
o tom, že jsem šťastná za její návrat a že byla mou
morální oporou celých těch 20 let nesvobody.
K tomu jsem přiložila ten portrét, který u nás visel
20 let. Nečekala jsem extra odezvu, ale jednoho ve-
čera zvoní telefon a ona Marta Kubišová. Tak jsme
si trochu popovídaly. Později jsem se s ní mnohokrát
setkala na různých koncertech a festivalech. Při pří-

ležitosti festivalu tady na zámku, kde vystupovala
s paní Hegerovou, jsem oběma dámám vytvořila
malé akrylové portréty, které jsem jim v zákulisí vě-
novala. 

A nyní jsem se rozhodla vzdát této paní hold tím,
že její portréty použiji jako součást výstavy. Některé
kresby jsem zpracovala akrylem na velká plátna,
něco je pastelem, mám i linoryty a další techniky.
A ještě během práce mě napadla další věc: zjistila
jsem, že její texty na albu Vítej lásko z roku 2006 jsou
fantastické. Jejich autorem je básník Jan Schneider,
který bude osobně přítomen na vernisáži. Jsou to tak
aktuální a zajímavé texty, že jsem se rozhodla je pou-
žít jako doprovod k výstavě. Spojila jsem tím „první“
kariéru Marty Kubišové s její „druhou“ kariérou. A to
je můj splněný sen. 

• Nesmíme proto zapomenout všechny čtenáře
Slavkovského zpravodaje na výstavu pozvat.

Vernisáž je 14. července v 17 hodin v Historickém
sále slavkovského zámku, přítomní ode mne dosta-
nou malý dáreček. Výstava bude otevřená až do 18.
září, souběžně s otevírací dobou zámku. Takže
všechny zvu a byla bych moc ráda, kdyby mi lidé
v diskuzi na webu veslavkove.cz nechali komentáře
a vzkazy k výstavě. 

Děkuji za příjemný rozhovor a přeji úspěšný prů-
běh výstavy.

Hana Sokoltová

O splněných snech a srdečních
záležitostech Aleny Slezákové

Paní Alenu Slezákovou zná slavkovská veřejnost jako dlouho -
letou učitelku výtvarného oboru na ZUŠ. Její učitelská dráha
začala jako záskok za kolegyni na mateřské dovolené a skon-
čila jako 33letá praxe. Už od roku 2009 je však paní Slezáková
takříkajíc „na volné noze“ a letos v červenci připravuje první
samostatnou výstavu na slavkovském zámku.



SUPER
ZÁVODY

SUPER MODELY NÁKLAĎÁKŮ

SUPER OBČERSTVENÍ
Dálkově ovládané modely nákladních automobilů a strojů 

Věrné kopie originálů se všemi funkcemi!
Výborné občerstvení v cateringovém stánku a baru 

Havana Restaurant Brno-Líšeň

Mezinárodní závod rádiem řízených modelů

SUPER NOVÁ AUTA  -  speciální nabídka

Víkend otevřených dveří autosalonů  VW, Škoda a Chevrolet.
POZOR! Možnost otestovat novinku Volkswagen Amarok.

1:8IC Buggy

SUPER VÍKEND  2.-3.7. 
Areál firmy AUTO-BAYER ve Slavkově u Brna


